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Б. П. БАЛАЯН 

Н Е К О Т О Р Ы Е А С П Е К Т Ы РАЗВИТИЯ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ В СЕЛЬСКОМ 

Х О З Я Й С Т В Е НА Ю Г Е ИРАНА 

Аграрное законодательство 20—30 гг., юридически офор-
мившее институт частной собственности, было важным 
этапом в развитии капиталистических отношений в сельском 
хозяйстве Ирана. 

Основанное на догмах Шариата мусульманское земель-
ное право препятствовало развитию товарно-денежных от-
ношений и находилось в противоречии с происходившими в 
стране' социально-экономическими процессами. В Хузистане, 
Луристане, Бахтиарии, Фарсе, Белуджистане и других райо-
нах юга происходила трансформация ханского землевладе-
ния—на смену старому феодалу-леднику и тиулдару при-
ходил помещик-молькадар, непосредственно связанный с 
рынком и обративший землю в частную собственность. 

Для развития товарного хозяйства и капитализма в 
стране надо было устранить путаницу в земельных отноше-
ниях и архаичную налоговую систему, которая приводила 
сельское хозяйство к разорению и упадку и опустошала 
казну. 

В этих условиях иранские правящие круги были вынуж-
дены упорядочить систему взимания налогов на основе твер-
дого кадастра и осуществить социально-экономические пре-
образования1 . 

Аграрное законодательство в 20—30 гг. имело классовую 
социально-экономическую направленность, юридически за-
крепляло за землевладельцами право частной собственности 

1 См. Р. А. Сеидов. Аграрная политика монархии Реза-шаха, «Уч. 
записки ИВАН Аз. ССР», т. I., Баку, 1959, стр. 161; ср. А. В. Белова. 
Аграрное законодательство монархии Реза-шаха, М., 1936, стр. 34; 
А. В. Башкиров. Аграрное законодательство в Иране (1925—1941), «Уч. 
записки ИВАН СССР»,, т. VIII, М., стр. 56—59. 
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на экспроприированную у крестьян землю и на воду, узако-
нивало эксплуатацию малоземельных и безземельных кре-
стьян помещиками-феодалами. 

Для укрепления кругшой помещичьей собственности бы-
ли изданы законы об отчуждении, продаже и «обмене» 
государственных земель «халисе», ускорившие их сосредото-
чение в руках правящего класса2 . Другими законами о 
пакуфлых землях ограничивалась власть иранского духовен-
ства, з а исключением видных шиитских богословов. Ряд 
законодательных актов касался принудительного перевода 
на оседлость одних кочевников и насильственной миграции 
в пустынные районы, малопригодные для ведения сельского 
хозяйства, других. Эта акция, приведшая в южных районах 
к гибели многих переселенцев и падежу их скота, была 
частью политики централизации государства и осуществля-
лась насильственными методами3, что приводило к усилению 
сепаратизма ханов и восстаниям народностей окраин. 

Большое место в аграрной политике уделялось регист-
рации земельной собственности и обновлению налогового 
законодательства в целях устранения архаических форм 
регистрации собственности, налогового обложения и взима-
ния. Отсутствие кадастра приводило к злоупотреблениям и 
обогащению помещиков и ханов и хроническому опустоше-
нию государственной казны, а новый закон о налоговом 
обложении позволял крестьянам-арендаторам и хордомале-
кам более свободно распоряжаться своей продукцией, ослаб-
ляя насилие чиновников и способствуя расширению внутрен-
него рынка. 

Иранские правящие круги пытались модернизировать и 
издольную аренду4—преобладающую форму земельных от-
ношений в иранской деревне, представляющую собой, по 
определению К. Маркса, «переходную форму от первона-

2 17 дея 1312 г. (7 января 1934 г.) меджлис утвердил закон, по 
которому правительству разрешалось продавать все государственные 
земли, за исключением государственных имений Белуджистана, Лури-
стана, части Хузистана (районов расселения арабов бени-тороф) и 
побережья Персидского залива. Часть этих государственных земель 
согласно утвержденному иранским правительством уставу могла быть 
предоставлена землевладельцам на выкуп или безвозмездно. 

3 См. А. Լաոհէօո. [.апсИогс! апс1 РеаэаШ 1п Регя1а, Լօո(1օո, 1953, 
р. 286—287. 

4 С издольной арендой «мозарээ» в дореформенном Иране было 
связано 76% земель. Об этом см. «Техран экономист», 3 ноября 1962 г., 
стр. 18, а также у ^ ^ Л Х - м а ^ յ ^ ՚ ձ « » 

- г л <ւ «.ггр ՜Հյձ^ա. 
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чалыюй формы ренты к капиталистической ренте»5. В ее 
основе лежал унаследованный от Сефевидов принцип деле-
ния урожая между собственником участка и крестьянином 
в зависимости от владения главными компонентами—землей, 
водой, тяглом, семенами и трудом. Издольная аренда пред-
полагала отделение крестьян от средств производства и, в 
условиях монополии полуфеодальных собственников на 
основные средства производства и общей экономической 
отсталости Ирана, была средством прикрепления крестьян 
к земле, тормозящего развитие капиталистических отноше-
ний в деревне®. 

Статьями 534—537 Гражданского кодекса 1929 г., а так-
же утвержденными меджлисом законами от 16 сентября и 
18 ноября 1939 г. была юридически оформлена зависимость 
крестьян-арендаторов от помещиков и закреплены старые 
полуфеодальные отношения в деревне. Кроме того, ряд 
законов был направлен на интенсификацию сельскохозяй-
ственного производства страны, укрепление административ-
ного аппарата в деревне, создание опытных полей, органи-
зацию акционерных обществ, учреждение отделений Сель-
скохозяйственного банка при Национальном банке Ирана7 . 

Аграрное законодательство ломало экономическую зам-
кнутость полуфеодального Ирана, ускоряло процесс вовле-
чения окраин Ирана в сферу товарно-денежных отношений, 
способствовало еще большему втягиванию сельскохозяйст-
венного производства страны в орбиту мирового капитали-
стического рынка. Аграрное законодательство было издано 
в интересах иранских помещиков, ханов и зажиточных слоев 
крестьянства, в лице которых монархия рассчитывала соз-
дать себе социальную опору в деревне. 

Стимулируя развитие сельского хозяйства и товарно-
денежных отношений в сельском хозяйстве, правящие круги 
консервировали и укрепляли на юге старые феодальные и 
полуфеодальные՜ отношения и формы эксплуатации, основан-
ные на издольной аренде. Это объяснялось тем, что иранская 
буржуазия, тесно связанная с землей, вошла в соглашение 
•с ханами и предпочла сохранить в своей основе традицион-
ные, феодальные методы ведения хозяйства. Этот союз 

5 К. Маркс. Капитал, т. Ц1, М„ 1954, стр. 815—816. 
6 См. Б. П. Балаян. Аграрные отношения и земельная реформа в 

Иранском Курдистану «Страны и народы Ближнего и Среднего Востока», 
т. VI, Ереван, 1975. 

7 См. Р. А. Сеидов. Аграрная политика монархии Реза-шаха, стр. 
186—189; А. В. Башкиров. Аграрное законодательство в Иране (1925— 
1941), стр. 71. 
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иранской буржуазии с южноиранскими ханами привел к 
сращиванию торгового капитала с земледелием. За счет 
жесточайшего угнетения крестьян и кочевников помещики и 
ханы иранского юга извлекли огромные прибыли без круп-
ных капиталовложений в сельское хозяйство. Поэтому 
торговая буржуазия и купечество охотнее вкладывали свой 
капитал в закупку земель, чем в промышленность8. В итоге 
южноиранские ханы и помещики, по меткому замечанию 
авторов «Сборника консульских докладов», превращались в 
купцов, а купцы—в помещиков0. По этой же причине тор-
говая буржуазия юга была заинтересована в консервации 
помещичьего землевладения, феодальных пережитков и 
отжившей племенной организации. 

Замедленные темпы развития капиталистических отно-
шений в южноиранской деревне, особенно в юго-восточных 
провинциях, в условиях общей социально-экономической 
отсталости страны, монополии помещиков и ильханов на 
основные средства производства и господство докапитали-
стических форм аренды в землепользовании приводили к 
застою производительных сил и мешали полной перестрой-
ке сельскохозяйственного производства на капиталистической 
основе10. 

Аграрное законодательство 20—30 гг. юридически завер-
шило процесс экспроприации южноираиского крестьянства 
н превратило юг в зону сплошных ханско-помещичьих 
земель. 

з * 

Значительная часть земель на юге Ирана в начале 
20-х гг. принадлежала ильханам, шейхам, сардарам и 
другим крупным землевладельцам. В Хузистане 2/3 дере-
вень, пальмовых плантаций, пастбищ и миндальных садов 
были собственностью шейха Хазаля , распространившего 
свою власть на Мохаммеру, Абадан и Ахваз 1 1 . Иранский 
историк Ахмед Касрави отмечает, что Хазаль ежегодно 
должен был вносить в государственную казну 40 тыс. 
туманов, однако он собирал в 5—6 раз больше этой суммы, 
а в казну ничего не вносил12. Так же поступали и ханы 

8 См. А. И. Демин. Сельское хозяйство северного Ирана, М., стр. 62. 
8 См. «Сборник консульских документов (Южная Персия)», М., 1932, 

стр. 57. 
10 См. В. С. Глуходеа. Проблемы экономического развития Ирана, 

М„ 1969, стр. 110—111. 
11 чгп 'о՝՝у—Й' ՚ հ հ ծ ֊ !Այ յ^-օյև Լ) ->֊-»•—=֊՝ 

12 См. там же, стр. 176—177. 
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Луристана, горный рельеф которого был барьером, за кото-
рым влияние иранской администрации в то время почти не 
испытывалось13. Благодаря поддержке английской админи-
страции АИНК шейх Хазаль нажил огромное состояние. 
Только от продажи хурмы на принадлежавшем Хазалю 
базаре в Басре он получал до 100 тыс. английских лир14. 
В фонд Хазаля постоянно поступали сборы с купцов и 
торговцев за право продавать. За это же право крестьян 
принуждали платить шейху натурой—бараниной, финика-
ми, кислым молоком15. Хазаль умудрялся получать налоги 
даже за право производить расчистку выгребных ям16. 

Советник Хазаля Хаджи Раис принуждал арабских 
крестьян бесплатно вырубать и поставлять лес для ремон-
та и строительства его имений17. Взимаемые Хазалем 
налоги были настолько обременительными, что многие 
пальмовладсльцы оставляли свои плантации. Хазаль про-
дал администрации АИНК государственные нефтеносные 
земли в Хузистане, причем даже за каждую выкорчеван-
ную пальму на этих государственных землях он получал 
по 5 фунтов стерлингов, несмотря на то, что пальмы эти 
ему никогда не принадлежали. Хазаль препятствовал вос-
становлению плотин на реке Карун из опасения, что 
Хузистан сможет привлечь отходников неарабов, которые 
не потерпят установленного им деспотического режима. 
Зато Хазаль имел свою собственную яхту на этой реке, 
моторные лодки на другой реке Шаат-эль-Араб и свои 
вооруженные отряды, оснащенные артиллерией18. По нау-
щению англичан Хазаль объявил себя эмиром иранского 
Арабистана, своего сына Абдулла Керима назначил «на-
следным принцем», а своему торговому советнику Хаджи 
Мохаммеду Али присвоил звание великого визиря ,—?0У՝) 

. Добиваясь «независимости» иранского Арабиста-
на, Хазаль финансировал редакции египетских и иранских 

13 Архив Института востоковедения АН Арм. ССР (Архив ИВАН), 
Ф. «Племена Ирана», д. «Луры», л. 27. 

14 1лэ «1гг | • ^ ձ յԱօ (Ц^и 'հՅՏ^**^ 
15 См. М. С. Иранский. Пути национально-освободительного движения 

в Персии (1917—1925гг.), «Персия в борьбе за независимость», М., 1925, 
стр. 150. 

" 14՚ք ч г г \ յ ֊ « օ ֊ ՝ և 
17 См. Ирандуст. Заметки о смене режима в Персии, «Проблемы 

современной Персии», М„ 1927, стр. 52—53. 
18 См. «Бакинский рабочий», 31 декабря 1924 г. 



газет, которые всячески превозносили хузистанского шей-
ха10. 

Крупнейшим землевладельцем Луристана был вали 
Поштекуха, владелец 145 лурских и курдских деревень. В 
период политического кризиса и борьбы за централизацию 
страны пали этот бежал в Ирак, а его собственность была 
конфискована и обращена в государственную собствен-
ность. 

В Фарсе около 450 селений и пахотных участков, 
общая площадь которых превышала территорию Швейца-
рии, и до 40 тыс. голов скота принадлежали кашкайским 
ханам из семьи ильхана20. Более 300 деревень были собст-
венностью предводителей хамсе—крупнейших помещиков 
Ка вам-оль-Мольков Ширази. Большая часть восточных 
районов Фарса, юго-западные районы Керманской провин-
ции и Северный Луристан были растянувшейся на 600 км 
зоной их безраздельного влияния. 

После тегеранского похода бахтиар в годы иранской 
революции 1905—1911 гг. и возвышения бахтиарских ха-
нов, возглавлявших в течение ряда лет иранское прави-
тельство, почти все равнинные поливные земли в Бахтиа-
рии и частично в Кухгилуйе перешли в частную собствен-
ность крупных бахтиарских землевладельцев. Верховным 
собственником всех этих земель было государство, персо-
нифицированное в шахе, который жаловал земли и доходы 
с них на правах временного или наследственного владения 
своим приближенным и феодалам. В последующие годы 
часть этих государственных земель была конфискована в 
ходе централизации страны, а другая часть, в соответствии 
с законами 1928 и 1931 гг., была юридически закреплена 
за их фактическими владельцами, главным образом в 
пограничных районах. Положение изменилось в годы вто-
рой мировой войны, когда оставшиеся в живых репрес-
сированные ханы вернулись на места и пользуясь ослабле-
нием центральной власти, вернули себе конфискованные 

19 «Эмира Арабистана» издатели газет называли'.-~«&'՝^-~ге»^,, 
(великим благодетелем). Хазалю посвящались стихи подкупленного им 
поэта Фатхулла Антакн. На деньги Хазаля в Египте была открыта типо-
графия пот названием " ծ֊Հ « ՛ո„». (Печать Хазаля), издавался 
журнал "^Ա^յ լ յ ՝ . (Благоустройство) и переиздавалась книга о Хазале 
под названием (Сады Хазаля). Об этом см.՛ 

• 1УА յ> <ՀյԼԼ^յ+ձ- ՅԼյԱօ յԼՅյւյ 
20 См. 31 ноября 1958 г. около 100 этих земельных 

участков были государственными землями. 
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земли. Иранский юг снова стал зоной сплошных ханских 
земель. По данным А. Ламбтон, помещичье землевладение 
в Фарсе в послевоенный период составляло 90%, государ-
ственное—6%, а крестьянское—только 4%2 1 . Только "пяти 
помещикам Хузистана, имевшим состояние на сумму 
500 млн. туманов и раскупившим земли казненного шейха 
Хазаля, принадлежало большинство частных земель этой 
провинции22. 

* # * 

Общая площадь государственных земель в Иране на-
кануне аграрной реформы 60-х гг. составляла 4—5 млн. га, 
на которых проживало свыше 750 тыс. человек23. На юге 
Ирана 377 участков халисе было в районе Ахваза, 156 уча-
стков—в районе Бехбехана, свыше 100 участков в Фарсе, 
119 участков в Исфаганской провинции и 74 участка в 
Сеистане и Белуджистане24. Несмотря на то, что площадь 
этих указанных Каземом Зарнегаром земельных участков 
халисе не указывается, можно считать, что в Хузистане 
государственных земель было больше, чем во всех других 
южных провинциях вместе взятых. 

После второй мировой войны, в условиях роста анти-
империалистической и национально-освободительной борь-
бы, иранское правительство пыталось наделить крестьян 
землей путем распродажи государственных земель, однако 
большая их часть попадала в руки помещиков и ханов, а 
немногие мелкие собственники, получившие наделы, вслед-
ствие нехватки средств для обработки земли, были вынуж-
дены в большинстве случаев с ними расстаться2 5 . 

Часть государственных земель в Хузистане с апреля 
1935 г. распределялась между арабскими шейхами и кре-
стьянами, при этом каждый шейх получал не менее 20 га 
земли, а крестьянин—в среднем по 1 га26. Формально кре-
стьянам разрешалось покупать землю в первую очередь, 
раньше чем помещикам. Однако с ноября 1947 г. по распо-
ряжению иранского правительства государственные земли 

21 См. А. Լււտհէօո. ЬапсПогс! ап<1 РеавагН 1п Рег*1а. Ьопйоп-Кем-Уогк, 
1953. 

22 " ^ г * ч^ ՝ 0 ^ 0 - 2 1 января 1961. 
23 См. „ТЬе МШсПе Бае է ЛоигпаГ, 1951, № 2, р. 186. 
24 .13 ^О < 1,-,-Л • Լ օ ^ Ա ^ - ձ « О Ы О ^ Ъ ^ Հ^ձչձյ^» 'Հճձ)} ք-է՚ք 

25 ՚ 1,-ГЛ ՚ ՝«> \_յ ւ_5"՝=՝,)՝ 
26 См. А. Լօահէօո. ЬапсПогс] апй РеазагИ 1п Рег51а, Լօոճօո-ЫечМ'огк-

ТогопЮ, 1953. р. 255. 
11 



Хузистяна продавались только тем, кто был в состоянии 
приступить к их орошению не позднее 6 месяцев со дня 
заключения договора. Только немногие крестьяне могли 
наладить искусственное орошение земель халисе, которые 
скупались у них кулаками, помещиками и шейхами. 

После реализации части государственных земель и 
возвращения в 1954 г. семье казненного шейха Хазаля 
ранее конфискованных земель в Хузистане оставалось еще 
160 тыс. га земель халисе, из которых 60 тыс. были не-
пригодны для обработки27. Из оставшихся 100 тыс. га 
30 тыс. правительство распределило среди 1500 середняц-
ких крестьянских хозяйств, по 20 га каждому, а остальные 
70 тыс. га продало помещикам и чиновникам государст-
венного аппарата2 8 (каждому до 200—300 га земли, обра-
батываемой вручную, и до 500 га земли, обрабатываемой 
машинами). В середине 60-х гг. правительство выкупило у 
хузистанских помещиков 70 тыс. га земель халисе и рас-
пределило их среди арабских и лурских крестьян, а поме-
щикам отдало в аренду те 60 тыс. га залежных земель, 
которые находились в распоряжении правительства с 
1954 г.2ы Половина денег, полученных государством от про-
дажи крестьянам земельных участков, была израсходована 
на улучшение положения крестьян, строительство плотин3!> 

(не считая уже введенной в строй плотины им. Мохаммед 
Реза-шаха Пехлеви), благоустройство сельских местно-
стей31. Одновременно были начаты работы по соединению 
рек Абе-диз и Керха в 30 км северо-западнее Ахваза и 
строительству оросительных сооружений в долинах этих 
рек, а также по опреснению вод в пальмовых рощах в 
арабских районах Хузистана и благоустройству городов 
Абадан и Шуштер32. 

» ' հ հ Հ ^ Ճ . , 5 января 1954 г. 
28 См. Ш. М. Бади. Земельная реформа в Иране, «Иран», Сб. статей 

ИНА АН СССР, М., 1963, стр. 34. 
29 В шахрнстанах Ахваз, Абадан и Хоромшехр выкупленные у по-

мещиков земли халисе были переданы местным муниципальным вла-
стям для продажи крестьянам. Об этом см. января 1964 г. 

30 См. ЦА МВТ, оп. 12266, ф. 35, д. 96, пл. 33—35, 48; д. 62, п. 11— 
17; д. 80, л. 41; д. 88, л. 12—13, 44. 

31 По данным географического словаря (изд. иранского генштаба), 
в Хузистане имеется 14 345 деревень, из которых (по нашим подсчетам) 
1969 деревень арабских. 

и .г .хА.=֊. '^г? . ՝ 1 
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Белуджи Северного Белуджистана группами по 5—6 
человек арендовали земли у государства определенными 
участками—пагоу (1,85 га) 3 3 . Эти 5—6 мужчин выбирали 
па кара, который должен был вести текущие дела с сельской 
администрацией, был ответственным за воду, распределял 
работы между соарендаторами, наблюдал за качеством 
выполняемых работ. На государственных землях Бампур-
ского района Белуджистана в пользу пакаров крестьяне 
вносили 15 кг зерна с каждого пахотного джофта—участка 
земли в 3 га, обрабатываемого крестьянином при помощи 
пары быков за один сезон34. Наиболее тяжелым было 
положение крестьян на государственных землях Северного 
Белуджистана, где из среднего урожая зерновых крестья-
нина в 500 манов35 около 100 возвращались государству за 
семена, а из оставшихся 400 половина отчислялась в счет 
налогов с земли и воды, 20 отдавали кузнецам и плотни-
кам, 5—старшему пакару, 30—35—помещику за пользова-
ние рабочим скотом, несколько манов пастуху, а самому 
крестьянину оставалось примерно 142 мана, или 426 кг 
зерновых. Комментарии здесь излишни, особенно если 
учесть, что семья в иранской деревне в среднем состоит из 
пяти человек. 

Большая часть обрабатываемых земель Сеистана при-
надлежала государству. Наряду с сеистанскими помещика-
ми, около половины всех пригодных для обработки госу-
дарственных земель Сеистана арендовали белуджские 
сардары, сдававшие их в аренду белуджским крестьянам 
на условиях кабальной издольщины36. Из 70 тыс. белуджей, 
проживавших накануне второй мировой войны в соседних 
с Белуджистаном районах Сеистана, 17 тыс. белуджей 
занималось скотоводством, 35 тыс. совмещало скотоводст-
во с земледелием, а 18 тыс. белуджей были землевладель-
цами, осевшими на казенных землях37. 

В собственности государства находились пастбищные 
земли Бахтиарии и Луристана3 8. 

33 Там же. 
34 В Мамасани (в Фарсе) местный хан представлял пакару один 

джофт пахотной земли безвозмездно, а в Хузистане пакару отдавали 9 кг 
зерна с каждого пахотного джофта. См. А. ЬатЫпп. Լոոճ1օւճ апй Реаяаги 
1п Регви, р. 340—344 

35 В одном мане—Зкг (или 40 сар). 
36 См. М. Г. Никулин. Белуджи, М., 1959, стр. 141; ср. 

август 1953 г. 
37 См. «Сборник консульских докладов (Южная Персия)», М., 1932, 

стр. 14. 
38 " ^ Լ ^ . , 19 апреля 1956 г. ^ ւ®-^"» ՝ 



По закону от 22 ноября 1955 г. обрабатываемые госу-
дарственные земли, предназначенные для продажи, нано-
сились на карту и дифференцировались по их плодородию, 
способам орошения и севообороту. После определения 
продажной стоимости специальной комиссией земельные 
участки распределялись среди крестьян по жребию. Размер 
"каждого участка был установлен в 10 га на поливных и 
15 га на богарных землях. Крестьяне, купившие землю, в 
течение 10 лет не имели права ее продавать39, а для вы-
платы стоимости участка им предоставлялась рассрочка на 
20 лет. Необрабатываемые (в основном залежные и целин-
ные) земли халисе, пригодные к обработке, государство 
продавало отдельным лицам и компаниям в размере до 
500 га40. 

Накануне аграрной реформы 60-х гг. на юге Ирана 
существовали три формы использования халисе41. Одна из 
них заключалась в аренде земли с торгов на 3—5 лет 
арендаторами-посредниками, что приводило к усилению 
(эксплуатации крестьян и разорению деревень, так как 
арендаторы вкладывали в дело незначительные капиталы 
и пытались получить наибольшую прибыль. Другая форма 
землепользования применялась на крупных участках хали-
се и заключалась в ежегодной продаже посредником или 
торговой фирмой права на сбор урожая с земель халисе, 
обрабатываемых крестьянами. Третья форма заключалась 
в том, что Управление земель халисе непосредственно име-
ло дело с крестьянами и собирало у них долю в фонд 
государства. 

Таким образом, в первой половине XX в. государствен-
ные земли постоянно превращались в частную собствен-
ность и переходили главным образом в руки ханов и поме-
щиков. Однако накануне проведения аграрных преобразо-
ваний государство в начале 60-х гг. повсеместно конфиско-
вало земли халисе у помещиков и ханов с целью облегчить 
проведение первого этапа земельной реформы и подорвать 
экономическое и политическое влияние крупных землевла-

39 Средняя цена 1 га богарной земли была равна 1600 и 13 тыс. 
риалов, а поливной—от 13 тыс. до 24 800 риалов. Об этом см. А. И. 
Демин. Аграрные преобразования в современном Иране, М., 1963, стр. 
91—92. 

40 См. ' ^ յ կ ^ - Տ , 22—24 ноября 1955 г. 10—20 марта 1956 г. 
41 Только на первом этапе аграрной реформы правительство произ-

вело конфискацию фондов халисе у арендаторов-помещиков и ханов 
народностей юга в целях подрыва их экономического и политического 
влияния и распределения этих земель среди крестьян. 
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дельцов. В первую очередь были конфискованы земли 
халисе арабских шейхов Хузистана, кашкайского ильхана 
Насер-хана—одного из главных противников аграрной ре-
формы, а в районе Чарам (в Кухгилуйе)—у бахтиарских 
ханов—отпрысков Мортеза Кули-хана Самсам-ос-Салтане 
и Сардар Фатаха, которые после тегеранского похода бах-
тиар в годы иранской революции овладели многими плодо-
родными землями в Кухгилуйе". Конфискованные земли 
были распределены среди крестьян кухгилуйе и буюрахмеди. 

В целом, накануне аграрной реформы, государственные 
земли не играли важной роли в сельском хозяйстве Южно-
го Ирана, несмотря на то что правительство стремилось их 
эффективно использовать. 

В состоянии деградации находилось архаическое ва-
куфиое землевладение, возникшее в годы арабского завое-
вания Ирана и обращения большинства его населения в 
ислам. Развитие вакуфного землевладения происходило 
путем захвата крестьянских и других земель духовенством, 
а также посредством передачи, нередко самими помещи-
ками, земельных владений религиозным учреждениям для 
защиты их от грабежа со стороны более крупных феодалов 
и помещиков. 

По данным министерства сельского хозяйства Ирана 
в 1956 г. в стране было 713 вакуфных деревень, из которых 
204 деревни в южных провинциях: 87 деревень—в Хузиста-
не, 73—в Фаросе, 34—в Кермане, 3—в Исфагане и 2 де-
ревни в Бахтиарии43. 

Вакуфные земли в Фарсе, Луристане, Бахтиарии боль-
шей частью расположены вокруг гробниц «святых» и 
шиитских мечетей, например Шах-чераг в Ширазе. 

По мере развития капиталистических отношений на 
юге Ирана наблюдалась тенденция к замене вакуфного 
землевладения частным. Дело в том, что эксплуатация 
вакуфных имений осуществлялась главным образом путем 
сдачи их в аренду мелкими участками непосредственно 
крестьянам или крупными участками состоятельным лицам. 
Часто в роли последних выступали сами мотавелии—попе-
чители религиозных учреждений, которые не ограничива-
лись вознаграждением в 10% с дохода от имения44 и выго-
варивали себе выгодные условия аренды46, а в 20—30-х 

42 См. ^ , ձ-ձշ^Հ 
4Տ См. там же. 
44 „1гап А1шапас 1963", р. 383. 
« См. ' О Ь Ш , 
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годах регистрировали иа свое имя многие вакуфные участ-
ки40. При этом собственники вакуфных земель находились 
в лучшем положении, чем помещики, так как по закону с 
вакуфных имений не взимались налоги. 

В последние десятилетия вакуфное землевладение на 
Ноге непрерывно сокращалось. В первую очередь это объ-
ясняется захватом помещиками-ханами и представителями 
высшего духовенства имений религиозных учреждений47. 
Нерентабельность вакуфных земель послужила причиной 
'издания в апреле 1941 г. закона, разрешавшего их продажу 
с аукциона48. Однако закон этот не касался собственности 
крупных мечетей и был отменен в октябре 1941 г. Сокра-
щение вакуфного землевладения было вызвано и прекра-
щением с 20—30 гг. земельных пожертвований в пользу 
мечетей49. 

Исследователи не обратили внимания на то, что на-
кануне аграрных реформ, за два года (1956—1958) общее 
число вакуфных имений резко возросло—с 713 в 1956 г. до 
3050—в 1958 г.50, или увеличилось больше чем в четыре 
раза. Объясняется это тем, что накануне аграрной рефор-
мы, когда в Иране происходило распределение государ-
ственных земель, крупные помещики пытались не допустить 
конфискации своих имений при проведении аграрной ре-
формы и старались обратить их в вакф. 

В борьбе против буржуазных преобразований в иран-
ской деревне духовенство Южного Ирана блокировалось с 
реакционными помещиками и ханами юга, в числе которых 
были эмигрировавшие заграницу крупный бахтиарский по-
мещик реакционер Теймур Бахтиар и кашкайский ильхан 
Насер-хан, который еще в 40-х гг. создал в Фарсе партию 
Исламие и с помощью духовенства пытался укрепить на юге 
свою политическую и экономическую власть. 

Несмотря на то, что вакуфные земли юридически на-
ходятся в распоряжении министерства просвещения Ирана, 
а в число вакуфных земель входят имения и учреждения, 
принадлежащие иранскому обществу Красного Льва и 
Солнца, доходы с этих земель сосредоточены в руках шиит-
ского духовенства. 

46 См. В. В. Трубецкой. Бахтиары, М., стр. 158. 
47 А. К• ԼաոԵէօո. ЬапсЛогй 8ոճ Реаяаш, р. 236. 
48 См. М. Տօհօհ-Լռա. Ба.ч РгоЫет <1ег Войеп Ке&гт 1п Ггап, ВегМп 

1964, տ. 21. 
49 гг ^ յ ^ « Աձլ ֊ ձտ. օԱտԼօ յ 
50 13 1ГГГ յ Ա յ —Տ Ц-^-Л-О շ и-^Ч-* У ֊ * ՝ 
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Крестьянское землевладение на юге было незначитель-
ным. По статистическим данным ООН 1955 г., крестьянам 
страны принадлежало только 15% всей обрабатываемой 
земли51, а в начале 60-х гг., в результате разорения и обез-
земеливания крестьян, это число сократилось до 10%52. 
Большинство крестьян имело менее 1 га земли, получало 
мизерные доходы и было вынуждено или продавать свою 
землю крупным ханам, или заниматься отхожими промыс-
лами, или приарендовывать землю у соседних ханских 
помещиков53. Немногие середняки (собственники земельных 
участков от 1 до 3 га) вели самоокупаемое хозяйство. По 
свидетельству Ламбтон, на каждую деревню, где имелась 
крестьянская собственность, приходилось обычно «одна— 
две семьи, которые имели земли больше, чем остальные»54. 
Крестьяне-собственники отличались от крестьян-арендато-
ров тем, что не имели прямых земельных отношений с 
помещиками и обрабатывали принадлежавшую им землю 
сами или с помощью наемных рабочих. 

В дореформенном Белуджистане хозяйство оседлого 
земледельца состояло из небольшого «наследственного» 
участка земли (до 1 га) , приусадебного виноградника на 
девять грядок «поште», а также одного вола и коровы. 

На период сезонных перекочевок создавались времен-
ные (распускаемые в зимние месяцы) общины скотоводов-
полукочевников—«оба». Хозяйство каждого такого оба 
•обычно состояло из восьми белуджских семей (шатров), из 
которых три были бедняцкими—с 20—30 овцами и одним 
или двумя верблюдами. Главы этих бедняцких семей пасли 
стадо всех членов оба. Пять других семей были середняц-
кими, имели в собственности 800 голов мелкого рогатого 
скота, 60 верблюдов55 и фактически эксплуатировали бед-
няцкие семьи внутри оба. Выли и другие типы оба, с дру-
гим соотношением бедных и состоятельных семей. Средний 
общий доход такого белуджского оба в 4—5 раз превышал 
ее расходы и складывался из суммы, вырученной от прода-
жи части приплода (5—6 верблюдов и несколько десятков 
•баранов), шерсти, молочных продуктов, а также от реали-
зации паласов, войлоков, шерстяных чулок, ковриков и 

51 См. Р. КНа1аЛаг1. Б1е А ^ г а ^ а ^ е 1п 1гап," Б е ^ с Ь е Аи[)епро1Шк, 
Вег11п, 1925. տ. 1074. 

52 См. "1гап А1тапас 1963,, сгр. 387. 
53 ' У г * " 1 4 ноября 1948 г. 
54 А. Լաոհէօո. ЬапсНогс! ап(1 Реа»ап( 1п Рег.Ма, р. 299. 

5 5 См. «Сборник консульских докладов (Северная Персия)», М., 1933, 
стр. 57. 
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др.56 Оба использовали общинные пастбища («ничейные» 
земли), которые по закону 1928 г. с регистрации земельной 
собственности перешли в частную собственность сардаров 
и ханов57. 

Большинство земледельческого населения юга не име-
ло своих земельных наделов и вело хозяйство на арендо-
ванных землях58. Это была полукочевая и оседлая беднота, 
арендующая участок земли размером менее 0,5 га у мест-
ных ханов-помещиков59. Официальная иранская статистика 
не публикует данных о численности деревень, принадле-
жавших ханам и помещикам на юге дореформенного Ирана. 
В книге А.Ламбтон «Аграрная реформа Персии 1962— 
1966 гг.», опубликованной в 1969 г., отмечается, что в Фарсе 
у помещиков было выкуплено 165 деревень площадью в 6 
дангов и 1220 деревень меньше 6 дангов, ь Хузистане соот-
ветственно 221 и 344 деревни, в Луристане 62 и 428 деревень, 
и в Белуджистане—26 деревень00. Данные о 1325 помещичьих 
деревнях Фарса подтверждают более раннее сообщение 
А. Ламбтон о том, что в этой провинции крестьянское зем-
левладение не превышает 4%. 

В отличие от Фарса, частная земельная собственность 
полукочевников Бахтиарии формировалась, в основном, как 
хурдсмалекская. Из 123 деревень Чехар-Махала в 50-х гг. 
хурдемалекам принадлежали 64 деревни, или 52%, а 
помещикам—43 деревни, или 30%6 1 . 

Главной формой землепользования на юге была из-
дольная аренда, с которой было связано 75% земель и в 
основе которой лежал принцип деления урожая между соб-
ственником участка и крестьянином, в зависимости от вла-
дения его главными компонентами (землей, водой, тяглом, 
семенами и трудом). Этот принцип предполагает отделение 
крестьян от средств производства и препятствует развитию 
капиталистических отношений в сельском хозяйстве на 
юге Ирана. Изменения в издольной аренде касались глав-
ным образом системы распределения урожая. На его раз-

и См. там же, стр. 10—11. 
տ՛ "ՕԱնԱ»՝., 26 ноября 1953 г. 
58 См. А. Вострое. Племена Ирана и племенная политика иранского 

правительства. «Материалы по национально-колониальным проблемам», 
№ 34, М., 1936, стр. 215. 

54 ' О . 1 9 6 3 . № 495, стр. 17. Полукочевники обрабатывали 
их земли в районах летовок и зимовок. 

60 А. Լ<ւոէհէօո. ТЬе Регв1ап Ьапй Ке&гш 1962—1966, [.опйоп-СЫога, 
1969, р. 121. 

" См. В. В. Трубецкой. Бахтиары, стр. 101. 
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дел оказывают теперь влияние такие факторы, как вид 
земель (поливные или богарные), возделываемая культу-
ра62. В результате удельный вес основных элементов произ-
водства увеличивался или уменьшался и появились 6-, 7-, 
10-, 12-, 15-, 20-членные системы раздела урожая, в которых 
каждый элемент производства занимал свое место, закреп-
ленное традициями и обычаями данной местности и под-
твержденное в соглашениях об издольной аренде63. 

На юге дореформенного Ирана при сдаче в аренду 
орошаемых земель урожай обычно делился на 15 долей, 
из которых 3 доли доставались владельцу земли, 2 доли— 
государству или помещику за пользование водой, 5—вла-
дельцу семян, 2—собственнику тягла и 3—арендатору. Уп-
лата 5 долей за семена была наиболее тяжелым условием, 
уменьшавшим плату за труд. При этих условиях помещик-
хан, отдавший в аренду землю, получал 1/5 часть урожая, 
если он давал и воду, то 1/3. Предоставляя землю, воду, 
семена и тягло, он получал 4/5 урожая. На побережье 
Персидского залива и в других засушливых южных райо-
нах, где нельзя было заниматься земледелием без исполь-
зования подземных каналов (канатов или кяризов), выра-
щенный арендатором урожай делился на 20 долей, из 
которых он должен был внести 2 доли за воду и 3 доли за 
очистку и ремонт подземных каналов64. В районе Дизфуля 
(в Хузистане) помещик получал 2/5 урожая в том случае, 
когда он платил за очистку каналов66. 

По данным иранского экономиста Ахмеда Хумена, в 
отдельных районах Фарса и Хузистана при распределении 
урожая доля помещика-хана, предоставлявшего земледель-
цу землю и воду, в среднем составляла 1/5 или 2/5, а доля 
арендатора соответственно 4/5 и 3/566. А. Хумен, по-види-
мому, имел в виду богарные земли, на которых искусствен-
ное орошение почти не применялось и где доля арендатора 
была выше, чем при возделывании орошаемых земель. На 
орошаемых землях хамсе в Феса и Дирабе крестьяне-
издольщики, не имея семян и рабочего скота, забирали 

62 < "̂ ЗС-СО, ԼՀ^յյ ՚ ք 1 հՀ*. » ՜> ^ է"*''1.) 

• р|_ГЛ М с\ЦЛ> 1ггр 
83 См. там же. 
м См. Ш. М. Бади. Аграрные отношения в современном Иране, стр. 

48—49. 
В5 16 июня 1953 г. 
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3/4 и даже 4/5 и более урожая67, а в пустынных районах 
Белуджистана сардары, сдававшие богарные земли под зер-
новые культуры, получали в виде арендной платы только 
1/10 часть урожая68. Белуджские крестьяне платили сле-
дующие налоги: «мулькати замин»—рента в размере 1/5 
урожая в пользу землевладельца; «пендаш»—государствен-
ный налог, собираемый землевладельцем, а также налог 
на содержание местной администрации (60 кг пшеницы 
или 30 кг риса). В 1961 г. на землях белуджского сардара 
Сарбанди работало около 5000 белуджских семей на усло-
виях издольной ренты, составлявшей 1/3 урожая. 

В Фарсе и других районах возделывания сахарной 
свеклы ханы-помещики оплачивали труд кашкайских, араб-
ских и персидских крестьян только в размере 1/969 части 
урожая. В Хузистане урожай огородных и технических 
культур делился на 15 частей, из которых 5 долей выделя-
лось владельцу земли и воды, 2,5 доли—за удобрения, 
2,5 доли—за семена и прополку, 2 доли—за рабочий скот и 
3 доли арендатору-арабу. В Кермане при возделывании 
хны помещик получал 80% сбора этой культуры70, а в 
районе Рафсенджана этой же провинции—4/5 урожая 
хлопка71. 

Большие доходы получали ханы от разведения овец и 
крупного рогатого скота путем эксплуатации крестьян-
пастухов на условиях «дандани», «тераз» и «несфи»72. По 
системе «дандани» скотоводы отдавали пастухам свой скот 
на выпас. По истечении договорного срока скот возвра-
щался владельцу в том же количестве и того же возраста, 
что и при сдаче на выпас. Кроме того, пастух ежегодно 
доставлял владельцу стада по одному килограмму очищен-
ного масла с каждой овцы и козы, условленное количество 
молока и шерсти и возмещал падеж, а в компенсацию за 
все это пастуху отдавался приплод73. По системе «терез» 
пастуху отдавали на выпас наряду с овцами и козами и 
другой скот. При этом ежегодно владелец стада получал 
за каждую голову скота определенное количество молока 

См. А. 1.атЫоп. [,апс11ог<1 апй РеаваШ, р. 310—311. 
' « • О Ь Л Ш . , 9 августа 1953 г. 
69 См. И. Агаси. Сахарная промышленность Ирана, «Иран», М., 1963, 

стр. 5. 
70 См. А. Լստհէօո. ЬапсИогй апй РеаБаШ, р. 316. 
71 21 октября 1948 г. 
7! А. Լօահէօո. ԼյոՃ1օո1 апй ՐօՅտՅոէ |п Регв1а, р. 315—352. 
" См. там же. 
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и шерсти74. Менее выгодная владельцам скота и потому 
менее распространенная система «несфи», или « ֊нимен», 
предусматривала соглашение, по которому пастухи выпла-
чивали владельцу стада по 10 туманов в год за каждую 
козу и оставляли себе всю получаемую от стада продук-
цию73. 

По свидетельству Бахманбеги, в Кухгилуйе пастух 
получал в год 120 манов (около 360 кг) пшеницы, 20 тума-
нов деньгами, две пары легкой обуви «малани» и войлоч-
ный плащ «намаддуш՝»76. 

Арендные отношения на юге прикрывались разными 
видами ханской «помощи» обедневшим «сородичам». Отдача 
•скота в аренду бедняку, как отмечает Бишоп, или принятие 
на выпас в ханское стадо его нескольких овец выдавались 
за проявление ханской милости, за которую бедняк отпла-
чивал по патриархальной традиции личным трудом или про-
дукцией. В семьях бедняков обрабатывался весь пастриг от 
ханского стада, производились очистка, мытье, расчес шер-
сти и выработка пряжи. 

Иллюзия о ханском милосердии поддерживалась по-
жертвованиями ханов нескольких голов овец или организа-
цией сбора средств в пользу разорившейся бедняцкой 
•семьи77. 

В Фарсе, Бахтиарии, Луристане, Кухгилуйе и Белуджи-
стане до конца 50-х гг. сохранилась барщина. Определенное 
количество дней в году крестьянин должен был безвозмезд-
но работать па хана и предоставлять ему свой рабочий 
скот78. В циркуляре правительства на имя геперал-губерна-
торов останов и губернаторов шахристанов от 16 октября 
1958 г. указывалось, что крестьяне многих провинций вынуж-
дены выполнять барщину и нести многие другие повинности 
в пользу помещика—поставлять бесплатно определенное ко-
личество мелкого рогатого скота, птицы, яиц и даже выпла-
чивать подать за женитьбу. 

В Мамасани ханы обуславливали сдачу земли крестья-
нину повинностями «бигари» от 1 до 6 человеко-дней со 
своим тяглом. 

74 В течение года с каждой овцы в среднем получали 400 г неочи-
щенной шерсти и в течение 5—6 месяцев наданвалн по 300—400 г молока 
в день. 

15 См. Р. ВагИг. Мотайе օք տօսէհ Реге1а, ТЬг Тг1Ье Ва«веп օք КЬатзе 
"СопГейегасу, Օտ1օ-1՝1е\у-Уогк, 1963, р. 14. 
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77 См. Ըօատ1ղտ. Б^аиде 1ап^ апй МечсНу реор!е, Լօււժօո, 1952, 
р. 142. 

•4 См. А. ЬатЫоп. !.апс11ога апй Реавлп!, р. 330 -332. 
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В Фарсе и Кермане крестьяне содержали за свой счет 
деревенских ремесленников—кузнецов, плотников, банщи-
ков и парикмахеров, платили деньгами и натурой деревен-
скому мулле79, по несколько дней в году работали на кед-
ходу и подвергались поборам в пользу сторожа (даште-
бана), управляющего ханским имением (мубашира), рас-
пределителя воды (мираба), подчиненным кедходе и мира-
бу пакаров, ответственных за разные работы в деревне. На 
орошаемых землях Мамасани и Джахрома (в Фарсе) кед-
хода кроме жалования от хана-помещика деньгами и натурой 
получал 1/10 урожая натурой из доли арендатора80. 

По свидетельству А. Ламбтон, в Хузистане в пользу 
пакаров крестьяне вносили с каждого пахотного джофта 
9 кг зерна, па государственных землях Бампурского района 
Белуджистана—15 кг зерна, а в Мамасани хан предостав-
лял покару один джофт пахотной земли безвозмездно81. 

В сентябре 1952 г. крестьяне деревни Джанеки и Хан-
Мирза (в Бахтиарии) написали в газету «Вахдате асиа» 
жалобу на бахтиарского хана Абдул Касем-хана, на кото-
рого они работали 6 месяцев в году и ежегодно отдавали 
ему по 30 кг масла и пять овец с деревни82. Белуджские 
крестьяне ежегодно отдавали сардарам «по их просьбе» по 
60 кг фиников. По свидетельству Ф. Барта, ханы хамсе пе-
риодически отбирали у крестьян-басери одну—две овцы с 
каждой сотни. Кроме того, каждая крестьянская семья по-
ставляла хану определенное количество масла и шерсти83. 

Разновидностью отработочной ренты было использова-
ние труда арендаторов на строительстве дорог и других 
работах, взятых ими в подряд84. 

По заданию правительства в 1955 г. было обследовано 
в районе Шираза 50 деревень, в которых проживало до двух 
тысяч крестьянских семей. Годовой доход на душу населения 
в этих деревнях составлял нищенскую сумму—160 туманов 
(около 21 долл.). В деревнях не было электричества, телег-
рафа и почты. Отсутствовало медицинское обслуживание, 
не было бань. Большинство жилищ были глинобитными ла-
чугами на 2—3 семьи каждая. Крестьяне обрабатывали 

79 См. там же, стр. 345—349. 
80 См. там же, стр. 338—341. 
81 См. там же. 

82 "1_-ւ—Т , . 22 сентября 1952 г.; В. В. Трубецкой. Бахтиары, 
стр. 160. 

" См. ք. Ваг էհ. .\'ота<Ь օք Տօսէհ РеЫа, р. 74. 
64 См. А. Լօտծէօո. 1_ап<Логй ап<1 РеазагИ, р. 331—333. 
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помещичьи земли на условиях кабальной аренды, и только 
3% семей имело свою землю85. 

В беспросветной нужде находились крестьяне Белуд-
жистана, Кермана, прибрежной полосы и островов Персид-
ского залива. По сообщению корреспондентов тегеранских 
газет, посетивших эти районы в 1958 и 1963 гг., там не было 
•бань, электричества и врачей. Население питалось саранчой, 
травой, финиками и мукой из финиковых косточек; употреб-
ляло дождевую воду, месяцами собираемую в водоемах, и 
жило вместе с коровами и птицей86. Иранский историк Ниаз-
манд, автор книги «История рабства», видел в 1950 г., как 
нищие жители г. Заболь продавали маклерам своих детей, 
особенно девочек87. 

Уровень жизни народностей юго-западных провинций, 
сравнительно развитых в экономическом отношении, был 
выше других южных районов, а в целом средний годовой 
доход крестьянской семьи 50-х гг. не превышал, по словам 
иранского шаха, мизерной суммы—200—300 туманов88. 

Напуганное ростом крестьянского движения, правитель-
ство национальной буржуазии в октябре 1952 г. приняло 
решение о повышении доли крестьянина на 10% за счет 
доли помещика при разделе урожая и отмене некоторых 
натуральных повинностей, однако эти решения были отме-
нены после свержения правительства Мосаддыка в августе 
1953 г. В последующие годы стоимость жизни увеличивалась 
быстрее роста цен па сельскохозяйственную продукцию. В 
1953—1957 гг. индексы цен повышались в среднем на 4,2%, 
а стоимость жизни—на 8,3%8Э. 

Существующие на юге этнические общности основаны 
не столько на родственных (в современном понимании) 
отношениях, сколько обусловлены хозяйственным и тер-

85 См. г.ч т . 'ւձ>՝}-?-՝ у3 М. С. Иванов. Иран сегодня, 
М., 1969, стр. 15-16. 

86 ' ( >ус ^ Ա - օ . » 17 ноября 1958 г., 'ՕԱԱ1>\. 26 декабря 1963 г. 
87 104 ,յ> «1ЧЭ1 'о՝՝;-*՜* ' ֊^- 'ЗЧ.-* 

В 1900 г. в Белуджистане не только продавали детей, но и отдавали их 
-сардарам вместо продуктов -за налоги по цене от 10 туманов и более за 
ребенка. Об этом см. П. А. Риттих. Отчет о поездке в Персию и Персид-
ский Белуджистан в 1900 г., ч. 2, СПб., 1901, стр. 290. Ср. А. Миллер. 
Прошлое и настоящее Сеистана, СПб., 1907, стр. 17. 

88 См. ք I ՚0>\յ-(- յ' « с Լ2օ Լօ\ 
8» "1гап АЬпапас 1962,, ТеЬгап, 1963, р. 796. 
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риториальным признаками90. «Племенная оболочка» нужна 
была южноиранским ханам для внеэкономического принуж-
дения—феодальной эксплуатации полукочевников и преодо-
ления трудностей кочевой жизни, которая требует усилий 
коллектива и обходится без дорогостоящей сельскохозяйст-
венной техники. В этом отношении представляет интерес 
белуджская хозяйственная «оба». Пользуясь этнической 
общностью, прежде всего общностью языка, нравов и обы-
чаев народностей, ильханы и другие крупные ханы, шейх и 
сардары, будучи крупнейшими помещиками юга, выставля-
ли себя в качестве наследственных вождей этих народно-
стей. Однако поддерживая иллюзию племенной общности, 
они были вынуждены в то же время производить перестрой-
ку хозяйственного и общественного укладов и вести свое 
хозяйство на новой основе буржуазных отношений собст-
венности. В итоге искусственно созданная «родо-племенная 
близость» вступала в противоречие с усилением эксплуата-
ции крестьян. На этой основе происходила деформация 
разорившихся кашкайских, арабских, лурских и других под-
разделений, а разбросанные по югу эфемерные союзы от-
дельных разорившихся групп обычно обзаводились фиктив-
ными генеалогиями и под новыми названиями «тире» присое-
динялись к сильным и устойчивым в экономическом отноше-
нии «племенным» союзам: чехарленг и хафтленг у бахтиар; 
тархан, дильфен, бала-гариве и сельсел у луров; боюрах-
меди, бави, тайиби, агаджери и бахмен у кухгилуйе; дарре, 
шури, шешбулюки, фарсимадан, амале и кашкули у каш-
кайцев; бени-кааб, бени-тороф, бени-тамим, беии-салах, аль-
насир, мохсин у арабов (Хузистана); бокарду, нафар, басе-
ри, араб и инанлу у хамсе; риги, сардарзан даштяри и 
лашари у белуджей и др. 

Вместе с оседанием кочевников в издавна земледельче-
ских районах осложнялись проблемы землепользования и 
землевладения, приводившие к росту аграрного перенаселе-
ния и повышению роли растениеводства в хозяйствах народ-
ностей юга. Посевы пшеницы—главной продовольственной 
культуры растениеводства на юге распространены повсе-
местно и занимают в большинстве районов не менее 60% 
обрабатываемых площадей. 

После принятия программы «Разработки и использова-
ния рессурсов Хузистана» в 1958 г. иранское правительство, 
по рекомендации американской компании «Лилиенталь и 

90 См. Б. П. Балаян. Арабы Хузистана, «Страны и народы Ближнего 
и Среднего Востока», т. III, Арабские страны, ИВАН Арм. ССР, Ереван, 
1967, стр. 219. 
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Клаб^, выделило 12 тыс. га земли (часть которой была 
куплена у помещиков) в районе Шуш для проведения селек-
ционных работ II экспериментальных посадок тростника. 
Работы эти велись голландскими специалистами91. Там же 
был построен сахарный завод мощностью в 12 тыс. т 
продукции в год. В 1953 г. западногерманская фирма «Буха 
Вольф» заключила с иранским правительством договор о 
продаже и монтаже трех сахарных заводов (в Феса, Керма-
не и Мешхаде)9 2 . По сообщению газеты «Кейхан», сахар-
ный завод в Феса (район расселения кашкайцев—инанлу из 
хамсе) стоимостью в 1410 тыс. долларов был пущен в 
1954 г.93 Завод этот перерабатывает в год 23 тыс. т свеклы 
и имеет производственную мощность в 4 тыс. т сахара в 
год. У более мощного хузистанского государственного сахар-
ного завода в Шуме (по рафинированию тростникового 
сахара) производственная мощность равна 25 тыс. т сахара 
в год94. 

В районе расселения народностей юга построены еще 
два сахарных завода: в Мамасани (при участии бельгий-
ского капитала) и Ясудже (Кухгилуйе)95. Оба они перера-
батывают в день по 1 тыс. т сахарной свеклы96. Два других 
сахарных завода в Ахвазе и Исфагане принадлежат част-
ному капиталу. Первый из них ежегодно перерабатывает 
30 тыс. т и производит в год 4,5 тыс. т сахара, а второй— 
36 тыс. т сахара9 7 . Частные заводы в Исфагане и Ахвазе 
работают не в полную мощность ввиду узости сырьевой 
базы98. По окончании сезонных работ, обычно продолжаю-
щихся 130 дней в году99, большинство рабочих, в основном 
отходников, увольняется. Владельцы частных сахарных за-

91 |ггч՛ յ ս <уэ счЦ^) յ»ււ>՚՛ 
92 Для строительства этих заводов и монтажа оборудования из ФРГ 

было приглашено 70 специалистов. 
93 См. ' յ Լ ^ . 30 марта 1954г. 
94 См. Н. Агаси. Сахарная промышленность Ирана, стр. 14. 
95 Для посевов сахарной свеклы в Мамасани и Кухгилуйе, а также 

для рытья в этих районах 60 глубоких и 240 мелких колодцев прави-
тельство выделило 360 млн. риалов («Иран пресс», 31. V и 28. II, 1965).. 

90 ЦА МВТ,, ф. 35, оп. 12266. д. 96, 1966, л. 36. 
97 В 1965/66 г. всего в Иране было произведено 302 тыс. т сахара 

(ЦЕ МВТ, ф. 35, оп. 12266, д. 96, л. 10). 
98 В 1961 г. в сахарной промышленности Ирана было занято 6500՝ 

сезонных р а б о ч и х I 9 6 1 ՛ յ Հ & 1 2 4)- ^ ^ э Л ^ ^ Ь , . -
1955 г. 

99 См. Я. Агаси. Сахарная промышленность Ирана, стр. 6; 



водов набирают рабочих из числа жителей деревень, распо-
ложенных вблизи заводов100. Это означает, что рабочими на 
сахарных заводах юга в основном являются арабы, кухги-
луйе, мамасани и кашкайцы. 

Площади, занятые под сахарной свеклой, тоже находят-
ся вблизи сахарных заводов. Согласно положению об обес-
печении сырьем сахарных заводов, утвержденному прави-
тельством, Акционерное общество сахарных заводов обязано 
заключать договора с крестьянами, которые сами должны 
доставлять свеклу на заводы. Однако на деле это общество 
заключало соглашения с помещиками, а не с крестьянами. 
В результате помещик получал деньги за проданную свеклу 
и присваивал себе их большую часть101. 

Материалы всеобщей переписи населения Ирана 1956 г. 
показывают, что в южных провинциях страны наемный труд 
и капиталистические отношения получили широкое распро-
странение. По этим данным, все самостоятельное население 
Ирана в возрасте старше 10 лет, занятое в сельском хозяй-
стве, составляло 3 млн. 325 тыс. человек, которые в социаль-
ном отношении подразделялись на две основные группы. 
.Одну из них составляли предприниматели (крупные земле-
владельцы и кулаки), применявшие наемную рабочую силу, 
а другую—сельскохозяйственные рабочие и служащие, по-
лучавшие зарплату у помещиков. 

Т а б л и ц а 1 
Удельный вес предпринимателей и сельскохозяйственных рабочих 

и служащих, получавших заработную плату в сфере 
сельскохозяйственного производства в отдельных южных 

районах в 1956 г.102 

провинции и губернаторства 

°о предпринима-
телей от общ.числа 
всего самолеят. 

нас. Ирана 
(3.325.000 чел.), 

занятого в с. хоз. 

% с.-х. рабочих 
и служащих, по-

лучивших зарплату 
в сфере с .-х.произ. 
от всего самодеят. 
нас.,занятого н с.хоз. 

Хузистан и Лурис1ан 
<Г>арс и порты Персидского залива 
Велуджиста" и Сеистан 
Исфа!ан п Йезч 

0.4 
1.2 
0 .9 
1.1 

18.8 
38 
23 
35.5 

В с е г о п о И р а н у . . . 0 . 9 27.9 

1,10 О ^ Ա Օ - Լ Տ С о и л = յ ե 
•ггг « 1 г п 

101 См. Н. Агаси. Сахарная промышленность Ирана, стр. 8. 
102 'С^Ч*-* ' ք * ^ '1ГГЭ յ ս . у հ հ ^ Լ Տ ^ ^ ^ Ա ^ Օ յ ^ ֊ օ ^ л - յ 

М. С. Иванов. Рабочий класс современного Ирана, стр. 29. - гчу_гг=, Լք> 
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Несмотря на то, что авторы переписи 1959 г. отнесли к 
числу предпринимателей всех лиц, имеющих одного или 
более наемных рабочих, а также крупных землевладельцев, 
применявших наемный труд в больших масштабах, приве-
денные данные говорят о том, что в Хузистане, Луристане, 
Фарсе, Исфагане и Иезде удельный вес лиц, применявших 
в сельском хозяйстве наемный труд, превышал средний 
уровень по всей стране в целом. Это означает, что в 1956 г. 
капиталистические отношения на юге получили определен-
ное развитие. 

Распространению капиталистических отношений в сель-
ском хозяйстве на юге Ирана способствовало применение 
тракторов, комбайнов ы других сельскохозяйственных ма-
шин с использованием наемной рабочей силы103. В дорефор-
менный период механизация охватывала лишь незначитель-
ную часть сельскохозяйственного производства, а примене-
ние техники происходило, главным образом, в форме аренды. 

В 1952 г. в Иране было 1230 тракторов104. К марту 
1957 г. число тракторов в стране достигло 3200, а комбай-
нов—900105. Тогда же в 1957 г. по инициативе Главного 
технического управления земледелия были созданы компа-
нии но использованию сельскохозяйственных машин в 8 
пунктах страны, в том числе в Зарагане (в Фарсе) , в 
Сарзамиие-тала (в Хузистане) и в Муса-Абаде (Исфаган). 
С марта 1957 г. по март 1958 г. в Иране было продано поме-
щикам и сельскохозяйственным кооперативам 800 тракторов 
и других сельскохозяйственных машин106, а за 7 лет (1957— 
1964) продано 6479 тракторов и 1105 комбайнов107. По дан-
ным «Иран пресс», в 1964 г. в Ширазском шахрестане было 
260 тракторов, в Исфаганском—150, в Керманском—55108. 
С 21 марта по 20 мая 1965 г. в Иран было ввезено 334 трак-

1,3 Первая попытка использовать сельскохозяйственную технику на 
юге была предпринята в 1919 г. в Ширазе, куда был доставлен трактор,, 
однако он быстро пришел в негодность. В 1922 г. помещик Назем-оль 
Мольк привез в Фарс несколько с.-х. машин, нанял агронома-немна и 
в своем имении производил машинную обработку земли («Сборник кон-
сульских докладов (Южная Персия)», М., 1932, стр. 56). 

104 См. М. С. Иванов. Иран сегодня. М., 1969, стр. 82. 
-Есо օք 1глп, (ТеИегап) 1957 , 4 МагсЬ: Ш. М. Биди. Аграрные-

отношения в современном Иране, стр. 66. 
106 1 ? 5 8 ՛ № 2 5 8 , СТР- 8-
ւ°" • հ հ Հ ^ Ճ . , 28 сентября 1964 г. 
108 "1гап բ^տտ., 1965, 6 8ер1ешЬег, № 35, р. 16; Г. С. Чипашвили. 

Развитие сельскохозяйственного и кооперативного движения в Иране,. 
ИВАН Груз. ССР, Тбилиси, 1968, стр. 99 (на груз. яз.). 
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тора разных марок, что затрудняло их использование: нз 
ФРГ—127 тракторов, Швеции—60, Англии—41, Австрии— 
30, Польши—30, Италии—12, Румынии—10 и Франции— 
4109. В 1963—1966 гг. в Иране было продано 8137 тракторов 
и 1226 комбайнов, в том числе 1600 тракторов и 233 комбай-
на было продано в южных районах: в Хузистане и Нури-
стане—622 трактора и 64 комбайна, в Фарсе—605 тракторов 
и 161 комбайн, в Белуджистане и Кермане—147 тракторов 
и 2 комбайна, в Исфагане и Йезде—226 тракторов и 6 ком-
байнов. 

Из приведенных данных видно, что в южных районах 
страны, особенно в дореформенный период, механизация 
охватила лишь незначительную часть сельскохозяйствен-
ного производства. При этом применение техники происхо-
дит, главным образом, в форме аренды. Плата за исполь-
зование трактора обычно взимается в денежной форме. В 
Луристане за 1 час работы трактора платили 15 туманов, 
в районе Шираза и Исфагана стоимость обработки 1 га 
трактором составляла 50—60 туманов. Большинство трак-
торов принадлежало частным лицам—ханам, помещикам и 
кулакам110. 

В ходе механизации ханско-помещичьего хозяйства в 
50-е гг. и расширения посевов под технические культуры, 
использование техники влекло за собой лишение крестьян 
права «вечной аренды», ускоряло процесс сгона крестьян с 
возделываемых ими участков. В районе Иезда, например, 
помещики лишили крестьян права «вечной аренды», и зем-
левладельцы были вынуждены отправиться в города111. 

Газета «Рахбар» сообщала о выселении помещиками 
трех кашкайских крестьян из Фнрузабада (в Фарсе). В 
этой же провинции, в районе Казеруна, сохранилась разно-
видность «вечной аренды» «Саргофии», предусматриваю-
щая возмещение помещиком выселенному из деревни за 
вспашку и иные затраты1 1 2 . 

Процесс лишения крестьян права «вечной аренды» уси-
лился в конце и после мировой войны, когда помещики 

109 ЦАМВТ, ф. 35, оп. 12266, д. 96; ср. „ ^ ^ . , 1 0 марта 1966. В 
1968 г. в Иране было 15 тыс. тракторов. 1300 комбайнов и 7 тыс. других 

-с-х. машин, а в 1970 г.— 26 800 тракторов и 1950 комбайнов. С 1966 г. 
основным поставщиком тракторов в Иран была Румыния, построившая տ 
Тавризе тракторосборочный завод. 

110 См. М. С. Иванов. Иран сегодня, стр. 83. 

1 , 1 См. А. ЬатЫоп. Ьапд1огй апд РеаваЩ 1п Регз1а, р. 297. 

28 



ответили на участие крестьян в антифеодальном и анти-
империалистическом движении массовым изгнанием их из 
своих деревень. 

Низкий уровень жизни сельского населения в южных 
провинциях, усиление эксплуатации трудящихся деревень 
ханами-помещиками, торговым и ростовщическим капита-
лом, вместе с ростом аграрного перенаселения, вызванного 
развитием капиталистических отношений в деревне, привели 
к разорению крестьян и ремесленников, обслуживающих 
местное население, увеличению числа безработных и мас-
совому развитию отходничества. Иранская печать отмечала, 
что население деревень южных районов Ирана за последние 
20 лет сократилось вдвое113. В феврале 1959 г. депутат 
Пордели заявил на заседании меджлиса, что «две трети 
населения Сеистана покинуло насиженные места, так как 
не смогло обеспечить себя хлебом»114. 

Заметим еще, что многие отходники арабы, кашкайцы, 
бахтиары, курды, луры и др., принятые в разное время, 
свое пребывание на нефтепромыслах считали временным, 
создавали текучесть рабочей силы, держались скученно и 
подчас изолированно от остальных рабочих, не признавали 
трудовой дисциплины, а к труду рабочего относились с не-
скрываемым пренебрежением. Семьи большинства этих от-
ходников оставались на «попечении» ханов, которые окуты-
вали их сетью кабальных обязательств, а сами нередко 
становились поставщиками рабочей силы, их десятниками и 
удерживали с «соплеменников» в свою пользу часть их за-
работка115. Аналогичная картина наблюдалась и в прош-
лом, например, на археологических раскопках Персеполя и 
в Сузах, где рабочие народностей юга отдавали ханам свой 
однодневный заработок через каждые 10 дней116, а в целом 
рабочие-отходники народностей юга составляют наиболее 
низкоквалифицированную, отсталую и низкооплачиваемую 
часть иранских рабочих117. С одной стороны, они устраняют 
экономическую и политическую изоляцию населения юга, 
вливаются в ряды пролетариата, а с другой, в силу своей 
культурной и политической отсталости, привязанности к 
сельскому хозяйству и зависимости от ханов, на попечении 
которых находятся их семьи, отходники, работавшие на 

112 См. А. Լսուհէօո. ЬапЛогй апй РеаБагП 1п Рег51а, р. 297. 
»» " 1 9 6 2 , № 442, стр. 23. 
» « " Օ Ա \ Ա » \ „ , февраль 1959г. 
115 См. .4՛ տէտօո. Рег51а. А ро1Шса1 сЯЛсегя (Лагу, Լօոմօո, 1941, р. 53. 
116 См. ./. Мог^ап. РеойаНвт 1п Реге[а, №՚Յտհ1ո{*էօո, 1914, р. 578. 
117 См. В. В. Трубецкой. Бахтиары, стр. 116. 
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•нефтепромыслах, в портах Персидского залива, на железно-
дорожных станциях, строительстве шоссейных дорог и про-
мышленных объектов, крайне медленно приобщаются к ра-
бочему движению, хотя и увеличивают численность моло-
дого рабочего класса народностей Южного Ирана. 

Слабое промышленное развитие южных и особенно юго-
восточных районов страны указывает на то, что капитализм 
господствует здесь главным образом в торговле и ростовщи-
честве и все более проникает в сельское хозяйство. След-
ствием этого являются замедленные темпы и скрытый ха-
рактер развития капитализма, когда наряду с преоблада-
нием капиталистических отношении в товарном земледелии 
и скотоводстве, при наличии наемного труда и концентрации 
земли и скота в руках крупных ханов и помещиков, все еще 
сохраняются пережитки феодальных отношений. 

Стремление ослабить недовольство разорившихся кре-
стьян, воспрепятствовать их выступлению на стороне демо-
кратических сил и ускорить развитие капитализма в деревне 
привело к проведению аграрных преобразований сверху с 
тем, чтобы предотвратить их осуществление снизу. Объек-
тивно аграрные преобразования были направлены на устра-
нение противоречий между пробивавшим себе дорогу капи-
талистическим и медленно отмиравшим феодальным спосо-
бами производства. 

Первые попытки распределения земли среди крестьян 
за соответствующий выкуп были предприняты в Иране в 
начале 50-х гг. До 1962 г. 40 тыс. крестьянских семей было 
продано в рассрочку 40% шахских земель. С ноября 1955 г. 
правительство Ирана начало продавать в рассрочку на 
10 лет и государственные земли. К 1960 г. было распродано 
14 тыс. га земель халисе 2100 арендаторам. В течение четы-
рех лет (1956—1960) под руководством Сельскохозяйствен-
ного банка было образовано 624 кооператива, в которые 
вошло 289 750 крестьянских семей (собственников и аренда-
торов)1 1 8 . 143 млн. риалов из общего капитала кооперативов 
было выплачено крестьянами и 346 млн. риалов предоставил 
Сельскохозяйственный банк119. Кроме того, на шахских зем-
лях, отданных крестьянам, под руководством банка «Омран» 
было создано еще 136 кооперативов с участием 10 948 кре-
стьян-собственников, получивших у этого банка в кредит 
77 млн. риалов120. Всего к марту 1960 г. в стране было созда-
но 767 кооперативов, охвативших 300 700 семей, или менее 

и» 1962, № 1, стр. 109. 
1962, № Լ, стр. 109. 

120 См. там же. 
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одной десятой крестьянских семей Ирана. Однако многие 
новые собственники после получения участка из-за мизер-
ного сельскохозяйственного кредита и невозможности вести 
самостоятельное хозяйство сдавали землю в издольную 
аренду или продавали урожай на корню скупщикам121. 

Кооперативы были созданы главным образом в север-
ных и центральных районах страны, где находилась основ-
ная часть поливных земель. В отличие от них, положение 
немногих кооперативов, созданных на юге до 1962 г., было 
тяжелым, что видно из следующей таблицы. 

Т а б л и ц а 2 
Данные об отдельных кооперативах Шахристана, созданных 

в 1961 г. в южных провинциях122 

Кооператив 
Колич. 

чл. ко-
опер. 

Капитал 
коопер. 
в риал. 

Ср. капитал 
на 1 чл. ко-
опер. в риал. 

Кредит, 
выданный 
коопер. 
в риал. 

Кредит на 
1 чл., 
в риал. 

Бехбехаи 97 52000 536 250000 2577 
Лхваз 143 122500 842 500000 3437 
Захедаи 49 46700 353 230000 4997 

Ввиду недостаточности материальных средств, многие 
крестьяне выходили из кооперативов, а в целом до аграрных 
реформ 60-х гг. кооперативное движение в южных районах 
было развито слабо. Отпускаемые для кооперативов госу-
дарственные кредиты совершенно не доходили до белуждей 
и кухгилуйе; полукочевники не располагали деньгами для 
внесения вступительного взноса в кооператив и выкупа 
кооперативных паев. К тому же ханская верхушка не без 
основания видела в кооперативах угрозу окончательного 
разрушения патриархальной племенной организации, исполь-
зуемой ими в хозяйственно-административных целях, и в свя-
зи с этим всячески препятствовала кооперативному движе-
нию. Неудивительно поэтому, что южноиранские ханы воз-
главляли борьбу против аграрных мероприятий правитель-
ства, которое, в свою очередь, стремилось ослабить феодаль-
ную оппозицию. 

В октябре 1958 г. иранский меджлис утвердил закон об 
обязательной покупке, т. е. конфискации, всех находящихся 
в Фарсе и Исфаганской провинции земель наследников быв-
шего кашкайского ильхана Совлет-эд-Довле для последую-

121 См. Ш. М. Бади. Земельная реформа в Иране, сИран», стр. 41. 
1 Տ См. Г. С. Чипашвили. Развитие сельскохозяйственного кооператив-

ного движения в Иране, стр. 41. 
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щей продажи их кочевникам, переходящим на оседлость. 
Опасаясь репрессий за поддержку противников аграрной 
реформы и правительства Моссадека в начале 50-х гг., сын 
Совлет-эд-Довле кашкайскнй ильхан Насер-хан выехал в 
Швейцарию123. В мае 1958 г. был арестован Наматолла-хан 
Хайат Давуди124—один из организаторов борьбы народно-
стей иранского юга против английского империализма. Тог-
да же в мае был арестован Хусейн Кули-хан Рустам мама-
сани125; 27 марта 1962 г. при загадочных обстоятельствах 
погиб в автомобильной катастрофе бывший министр и сена 
тор Амир-хасан ильхан-Зафар Бахтиар1 2 6 . Яростное противо-
действие аграрным преобразованиям оказали вожди каш-
кайцев, кухгилуйе-буерахмеди, мамасани и отдельные бах-
тиарские ханы, выступившие единым фронтом с крупными 
помещиками и реакционной частью духовенства. 

13 ноября 1962 г. в Фирузабаде, в кашкайском подраз-
делении иамади, был убит чиновник Малек Абеди, прово-
дивший обследование земельных владений ханов. Его убий-
ство послужило сигналом для ускорения решительного на-
ступления государства на позиции южноиранских феодалов. 
Уже 14 ноября 1962 г. в Иране, главном городе Фарса, было 
введено военное положение, а 15 ноября было объявлено 
Днем национального траура. Подозреваемые в связях с 
оппозиционерами высшие должностные лица Фарса, в том 
числе и геиерал-губернатор провинции, были смещены со 
своих постов. Правительство приняло решение не назначать 
на такие посты лиц, имения которых подлежат действию 
закона об аграрной реформе127. В ответ на репрессии властей 
весной 1963 г. в Фарсе и Бахтиарии вспыхнули восстания. 
На их подавление была брошена фарсская дивизия, дейст-
вия которой поддерживались авиацией и танками, а также 
и жандармскими частями. Об ожесточенности боев в Фарсе 
можно судить по вынужденному отступлению оснащенной 
современной техникой фарсской дивизии. На помощь ей из 
Керманшаха были переброшены пехотный полк и жандарм-
ские подразделения. Одновременно была сформулирована 
Южная группа войск под командованием корпусного генера-
ла Армана. 

'2» Տ ;Ա~>.> 17 мая 1958г. 

им "СИеМ-Ы.ЛО мая 1958 г. 

"տ 11 мая 1958 г. 

,28 марта 1962 г. 

"ՕԱ\Լ-1»\., 14, 15 ноября 1962г. 
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Не прекращались бои и в Бахтиарии. Весной 1962 г. 
командующему правительственными войсками в Бахтиарии 
полковнику Ширани удалось разоружить только четыре 
вооруженных бахтиарских отряда и отобрать у них до 1500 
винтовок и пистолетов128. 

Летом 1963 г. были поочередно разгромлены вооружен-
ные отряды южноиранских ханов, после чего большинство 
организаторов движения сдалось властям. Всего на юге Ира-
на армия и жандармерия потеряли более 100 человек убиты-
ми и ранеными129. Активные организаторы и участники вос-
станий были расстреляны или арестованы. 30 апреля в 
Ширазе был казнен через повешение Абдолла Башерани, 
замешанный в убийстве майора жандармерии Фатеми-заде, 
когда последний пытался регистрировать в деревне Сисахт 
ханские земли, подлежавшие отчуждению130. 5 октября 
1964 г. по приговору военного трибунала были расстреляны 
шесть видных южноиранских ханов: Хосейн-Голи Ростам 
Мамасани, Фатулла Хаят Давуди, Насер Тахбри, Хода Ке-
рим Заргампур^ Хабиб Шахбази и Джафар Кули Ростам1 3 1 . 
10 января 1965 г. были расстреляны четыре хана кухгилуйе-
буерахмеди132. 8 ноября 1966 г. был расстрелян в Ширазе 
крупный хаи из дома кашкайских ильханов Бахман Каш-
каи133. Другая группа ранее арестованных крупных южно-
иранских ханов—бывший депутат меджлиса Мохаммед Хо-
сейн Кашкаи, Амир Бахман Самсам Бахтиар и Фаридун 
Джавиди была амнистирована шахом1 3 4 . 

По обвинению в связях с недовольной земельной ари-
стократией был выслан из Ирана крупный бахтиарский по-
мещик, реакционер Теймур Бахтиар. С его помощью и с 
помощью других ханов-эмигрантов (Насер-хана кашкайско-
го, Хейдар-хана бахтиарского) и их зарубежных покровите-
лей феодально-помещичья оппозиция выступила в печати 
США и Ф Р Г с резкой критикой проводимых в Иране аг-
рарных мероприятий. 

Факты показывают, что независимо от происков реак-
ционных ханов и помещиков, добивавшихся осуществления 

128 См. • շ յ Լ - է ֊ - Հ . , 5 ноября 1961 г. 
129 См. М. С. Иванов. Иран сегодня, стр. 60. 

30 апреля 1963 г. 
" ^ > 1 — , 6 октября 1964 г. 

ш «Техран джорнел», 10 января 1965 г. 
" » ' 0 1 » \ Ա » \ . . 9 ноября 1966 г. 

1М • յ ւ ^ ?•՝ <-5՝՝л'5-' 2 2 н о я б Р я 1964 г. 
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своих узкоклассовых целей, на юге страны имели место- и 
антифеодальные выступления крестьян, добивавшихся уско-
рения проведения аграрных реформ и выступивших против 
«черного террора» помещиков, поджигавших крестьянские 
дома, уничтоживших их посевы и избивавших крестьян, за-
подозренных в сочувствии к аграрной политике правитель-
ства135. Летом 1962 г. 4 тыс. крестьян Хамаюншахра, распо-
ложенного в 20 км от Исфагана, напали на имение город-
ского головы и разрушили насосную станцию артезианского 
колодца, которую они считали причиной высыхания их под-
земных оросительных систем. Выступление это было подав-
лено жандармерией, арестовавшей около 400 крестьян136. 
Крестьянские выступления проходили параллельно забасто-
вочному движению рабочих и бурным студенческим демон-
страциям, вызванным вылазкой феодальной реакции против 
реформы, одобренной всенародным референдумом. 

Накануне аграрных реформ 60-х гг. главная проблема 
иранской экономики состояла в расширении аграрных пре-
образований, распространении их на частное полуфеодаль-
ное землевладение и в первую очередь на имения крупных 
помещиков и ханов. Иранский юг находился на пороге 
вступления на более широкий путь капиталистического раз-
вития. 

Р. Պ. рщдзил, 

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԻՐԱՆԻ ԳՅՈԻ ՚ԼԱՏնՏԵՍՈԻԹՅԱՆ ՄԵՋ 
ԿԱՊԻՏԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Հարավային Իրանի գյուղատնտեսության մեջ XIX դ. վերքե-

րից զարգացող կապիտալիստական հարաբերությունները նոր փուլ՛ 

թևակոխեցին 20—30-ական թվականների ագրարային օրենսդրու-

թյունից հետո, որն իրավաբանորեն ավարտում էր Հարավի բանա-

կան գյուղացիության ունեզրկումը, և հարավը դարձնում էր խա-

ն ական ֊կա լվա ծա տիրական հողերի շրջան։ 

Հոդվածում լուսաբանվում են հարավի գյուղատնտեսության 

զարգացման հիմնական տենդենցները մինչև 60-ական թվական֊ 

135 См. А. Լռտեէօո. ТЬе Реге1ап Ьапс1 КеЬгш , 1962—1966, Լօոժօո-
ОхГогй, 1969, рр. 112-113. 

'36 См. «Кейхан Интернейшил», 21 августа 1962 г. 
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ներր, և երկրռւմ ագրարային բարեփոխությունների անցկացումը։ 

Հետ ա պո տ վում է, մասնավորապես, խանական-կալվածատիրա-

կան հողատիրությունը, պետական ռխալիսեյ/ Հողերի իրացման 

պրոբ/եմր և նրանց վերացումը մասնավոր սեփականության, 

ցույց է տրվում վս/կֆային հողատիրւււթյան անկումը և այն մաս՛ 

նավոր հողատիրության վերածվելու տենդենցը: Բացահա/տվոլմ 

են նաև գյուղացիական հողատիրու թ ւան առանձնահատկություն-

ները, որը 50-ական թվականների սկզբին կազմում էր ամբողջ 

մշակե/ի հողատարածությունների 10 տոկոսը« 

Փաստական ընդարձակ նյութի հիման վրա վերլուծության են 

ենթարկվում հողօգտագործման տարբեր ձևերը, մասնավորաբար 

կիսրարային վարձակալման տիրապետող գերը, որի հիմքում ըն-

կած է բերքի բաժանման սկզբունքը և որն արգելակում էր հարավի 

գյուղատնտեսության մեջ կապիտալիստական հարաբերություննե-

րի զարգացումը> 

Հոդվածում ցույց են տրված գյուղացիներին հող բաժանելու 

առաջին փորձերը 50-ական թվականների սկզրներին, գյուղա-

տնտեսական կոոպերատիվների ստեղծումը, ինչպես նաև ռեակ-

ցիոն խոշոր խաներէւ, կա/վածատերերի և հոգևորականության 

դիմադրությունը ագրարային վերափոխություններին։ 
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Հ. V. նԳԱՆՅԱն 

ԻՐԱՆԻ XIX ԴԱՐԻ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՐԱՐեՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ 
ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

XIX գ. Իրանի տնտեսական և սոցիալական վիճակի ուսում-

նասիրման համար այդ շրջանի իրանական պատմաղրությունր 

շատ քիչ նյութ է տալիսг Նասր-էդ-դին շահի թագավորության շրջա-

նից մնացել են մի քանի հեղինակների՝ Միրզա Բ՛աղի Սեւիեհր 

ՔաշանԻքՄոհամ մեղ. Հասան խան Սանի-Է գ-Դոլեի, քիեզա Ղ"ւի 

խան Հևդսւյաթի, Միրզա Ջաֆար խան Հաղայեղ Նեգարի, Միրզա 

Իրրահիմ խան Աշթիանիի և ուրիշների պաշտոնական հաղորդում-

ները, որոնք միայն քաղաքական իրադարձությունների նկարա-

գրություններ են, երկրի սոցիալական վ/ւճակի մասին չափազանց 

աղքատիկ տեղեկություններ են հաղորդում և այդ տեսակետից էլ 

մեծ արժեք չեն ներկայացնում։ Բացառություն է միայն Սանի-էդ-

Դոլեի գրթի երրորդ հատորը2, որը հավաստի փաստեր է պարու-

նակում Մադհադի, Սաբզևարի, Սեմնանի, Խարի շրջանի բազ-

մաթիվ գյուղերի խալիսէ հողերի, հողի վարձակալման եղանակ-

ների, ռենտայի և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Դրանցից կարելի է 

նշել նաև ավելի վաղ գրված (1816), Մատենադարանում պահպան-

վող անհայտ հեղինակի մի գիրք3, որը նույնպես հետաքրքիր նյոլ-

՜^>Այ\ 0 ՝լ>4^յ՝ ք-^-՝-""0 «•֊[շ՝-*՝1՝ ^յևւ շյ 

о 'հՏ^ՕI* ^ Ա - օ ո ^ Ա . 1_յՍ>ևձյ » 
( յ ֊ յ լ յ ^ ՝ - լ^Ա- —»՝ յ-Լ-̂ Տ- ^ւՅօյ^ււտ^ 

.^յ-ւճ-о յ ւձՍ Ա-^յ յ յ յ^-օ 
2 л ^ м ծ — յ ՚ - Ц ^ ՚ . ճն» ^Хкл 

3 'ՀՏյգ*1 " " г г «*յլ1*» V ^ 
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I 

թեր է ս/արունակում XIX դ. սկզբի Իրանում կիրառվող ռենտայի և 

Հարկերի չափերի մասինւ 

XIX դ. վերջերին ւգետական եկամուտների, գյուղացիներից 

գանձվող հարկերի և տուրքերի վերաբերյալ արժեքավոր նյութեր 

է Հաղորդում էթեմտդ-էս֊Ս ա/թւսն են՝, որը գիտակ է եղել Իրանում 

տիրող դրությանը։ 

Այդպիսիг աղբյուրների շարքին կարե/ի է դասել նաև արքա-

յազն Զել-էո-Սո/թանի5 և նասր-էդ-դին շահի6 օրագրերը։ նասր-

էդ֊դին շահի Խորասան և Մազանդարան կատարած ճամփորդու-

թյան ժամանակ կազմվել են օրագրեր, որոնք երկրի տարրեր նա-

հանգների հողատիրության ձևերի մասին որոշ փսւստեր են հա-

ղորդում։ 

Բավականին հետաքրքիր նյութեր կան նաև Անս արիի <гԻսֆա-

հանի և Ռեյի պատմությունըхР գրքում։ Հատկապես հողային սե-

փականության մասին հեղինակի բերած նյութերը արժեքավոր 

են, 

Վակֆա յին հողերի և հարկային սիստեմի վերաբերյալ նրււ-

թերի կարելի է հանդիպել նաև, այսպես կոչված, «Իրանի բարե-

փոխումները})՝1 գրքում։ 

XIXդ. և XX դ. սկզբներին իրանական պա տ մ ա դրութ ւուձ ը հա-

մարյա չէր զբաղվում երկրի սոցիալ-տնտեսական հարաբերու-

թյունների պատմության լուսաբանումով։ Միայն XX դ., հատկա-

պես II համաշխարհային պատերազմից հետո ընկած ժամանա-

.կաշրջ անում, մի շարք պարսիկ հեղինակներ, ուսհւմնասիրելով 

Իրանի ներքին կյանքի հետ կապված տարբեր հարցեր, տվել են 

նաև բավական արժեքավոր փաստական նյութ, որը բացահայ-

տում է XIX դ. Իրանի, հատկապես նրա երկրորդ կեսի սոցիալ-

տնտեսական վիճակը ընդհանրապես, և ագրարային հարաբերու-

թյունները՝ մասնավորապես։ Վերջին ժամանակներս լույս տեսած 

աշխատությունները, չնայած նրանց մակերեսայնության, լուսա-

բանում են ագրարային հարաբերությունների բազմաթիվ հարցեր 

և օգտակար են այդ հարաբերությունների ավելի խոր և բազմա-

կողմանի ուսումնասիրման համար։ 

3 1-ГО Հ^յևձՅյ*» {է Л) Й 

6 ւ ՜ ՛ 1 А-օԼՏյյԼւօ 
՚ 1ГГГ Տ յ է ^ լ յ « յ յ Ա . 
8 1ГЧГ Հյ\յ—»\ Л ^ ^ з м ւձՍԱ-օ ^ ^ Л л օ յ . ^ ծ յ^ս^ . 
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Մի քանի պարսիկ հեղինակներ փորձել են բացահայտել իրա-

նական հասարակության մեջ եղած հակասությունները՝ մինչև իսկ 

նրա դասակարգային կառուցվածքը։ Այսպես, Թե՛՛ր անի համալ-

սարանի պրոֆեսոր Բինայի աշխատության մեջ շոշափվում են 

հարցեր, որոնք նախկինում բացարձակապես անտեսվում էին իրա-

նական պատմագրության ւ) եջ։ 

Ալի Աքբար Բինան 1958 թ. հրատարակած «Իրանի քաղաքա-

կան և դիվանագիտական պա տ մ ութ յուն ըս աշխատության9 առա-

ջին գլուխը անվանել է «Մի հայացք Իրանի աշխարհագրության, 

ժողովրդի դասակարգերի և ւգետական հիմնարկների վրա՝ XIX 

դարի սկղբներին»։ 

Հեղինակը նկատում է, որ այդ ժամանակ եղել են մի շարք 

հակասություններ Իրանի ներքին անբերրի շրջանների բնակչու-

թյան դժվար, տանջալից կյանքի և տափաստանների ու լեռնային 

լավ կլիմայով, տեղումներով շրջանների բնակչության համեմա-

տաբար ապահով կյանքի միջև, հակասություն մի քանի զորեղ և 

ա՛զդեցիկ պետերի ու ժողովրդական մասսաների ողբալի վիճակի 

միջև, հակասություն վսկկատուն ցեղերի, որոնք հանուն արոտա-

վայրերի անընդհատ շարժման մեջ էին, և երկրագործությամբ 

զբաղվող բնակչության կյանքի միջև և այլն։ 

Սակայն, ինչպես երևում է, չնայած հեղինակը չի ժխտում շա-

հագործող դասակարգերի առկայությունը և գյուղացիական հոծ 

մասսաների կողոպուտը նրանց կողմից, նա անմիջապես իր 

պաշտպանության տակ է վերցնում կալվածատերերին և հ"ղի 

մասնավոր սեփականատերերին։ Ըստ նրա տված տեղեկության, 

գյուղացուց երկու տեսակի հարկ էր վերցվում՝ մեկը պետության 

բաժնի անվան տակ, իսկ մյուսը որպես արբաբի բաժին, կալվա-

ծատերը չէր կարող արբաբի բաժինր ավելացնել իր ցանկությամբ, 

քանի որ կալվածքի ավերումով կվերանար նաև կալվածատիրոջ 

բաժինը։ Նա նշում է, որ «Հարկային պաշտոնյաների անչափ ու 

անսահման պահանջների դեմ, իրականում կալվածատերը գյուղա-

ցու պաշտպանն էր համարվում»։ 

Իրանում գոյություն ունեցող ագրարային հարաբերություն-

ների ջատագովի դերում հանդես են գալիս նաև պարսիկ այլ հե-

ղինակներ։ Այդ տեսակետից բնորոշ է Աբղոլլլահ Մոսթոֆին, որը 

Ղաջարների օրոք պետական պաշտոնյա լինելով, մոտիկից ծանոթ 

է եղել երկրի վարչական կառուցվածքին, հարկային սիստեմին, 
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Հողատիրության ձևելլին և այլն։ Իր Հուշերում, որը նա վերնագրել 

է ոԻմ կենսա գրութ /ուն ը կամ ՛Հազարների շրջանի Հասարակական 

և վարչական պատմությունը»™, Հողի վարձակալման եղանակների 

մասին խոսելիս տալիս է այնպիսի մեկնաբանություն, հրը երևան 

է բերում այդ Հարըի դնաՀատումը և բնութագրումը, Իրանի իշխող 

խավերի գաղափարախոսների կողմից։ Մոսթրֆին գրում է, որ 

XX ղ. րկգրներին նա Հանդիպում է մի եվրոպացու, որը աշխար-

Հագրության մ իջա գ։;ա յին ընկերության անդամ էր և «...իր մաքե-

բից երևում էր, որ ազատամիտներից, կամ ինչպես ռուսներն են 

ասում կարմիրներից էր...л։ Նա Հարցնում է Մոսթոֆուն, արդյոք 

Իրանում գյուղացիներին Հող տալու Հարց կարո՛՛ղ է ծագել. Մոս-

թոֆին բացասական պատասխան է տալիս» Այդ մարդը զարման֊ 

բով Հարցնում է պատճառը. Մ ոսթոֆին պատասխանում է, որ 

Իրանի գյուղացին եվրոպական գյուղացու պես վարձկան չէ, այլ 

նա կալվածատիրոջ մասնակից ընկերն է (Տ10)« Նա այնուհետև 

մատնանշում է գյուղատնտեսության հինգ տարրերը՝ հողը, ջուրը, 

բանող անասունը, սերմացուն և աշխատուժը, և ավելացնում, որ 

կալվածատերերից ու գյուղացիներից ով ինչ տրամադրի այդ >ինգ 

տարրերից, դրա դիմաց էլ կստանա բերքի Համապատասխան մեկ 

Հինգերորդ մասը։ ԻՀարկե, այդ գործում դեր է խաղում նսւև առա-

ջարկն ու պտհանջըւ Եթե հողը բերրի չէ և ավելի շատ աշխատանք 

է պահանջում, ապա գյուղացիներր դժվարությամբ կհամաձայն-

վեն մշակել այդպիսի հողը, և այդ դեպքում կալվածատերը ստիպ-

ված է ավելի մեծ բաժին հատկացնել գյուղացուն։ Եվ հակառակը, 

բերրի հողերում, հատկապես այն վայրերում, ուր բնակչությունը 

խիտ է ու աշխատող ձեռքերը շատ, կալվածատերը ավելի մեծ բա-

ժին է հատկացնում իրեն։ Բայց Մոսթովին ավելացնում է, որ այդ 

տարբերությունը ընդհանրապես մեծ չէ։ 

Ինչպես տեսնում ենք, սա մի փորձ է արդարացնելու Հողա/ին 

Հարաբերությունների այն վիճակը, որը տիրում էր Իրանում մինչև 

վերջերս։ Այս տեսակետը կրկնել են նաև պարսիկ այլ հեղինակներ 

ու քաղաքական գործիչներ։ Նրանք փորձել են այնպես մեկնաբա-

նել, որ իբր Իրանում կիրառվող հողի վարձակալման եղանակները 

փաստորեն ոչ թե շահագործողական էին, այլ փոխադարձ համա-

ձայնության և մասնակցության արդյունք։ Գյուղացին ոչ թե շա-

հագործվում է կալվածատիրոջ կողմից, ւսյլ նա իր հոժար կամքով 
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մասնակցում է հողագործությանը և ստանում իր համապատաս-

խան բաւ/ինը։ Ակնհայտ է, որ այդ տեսակետը նպատակ ունի 

պաշտպանել շահագործող դասակարգերի շահերը և բթացնեք գյու-

ղացիության ինքնագիտակցությունը! 

Պարսիկ հեղինակներին հետաքրքրել է նաև խալիսե կամ պե-

տական հողատիրության հարցը, քանի որ այն որոշակի նշանա-

կություն է ունեցել պետական եկամուտների տեսակետից։ Բազ-

մաթիվ հեղինակներ են անդրադարձԿլ այդ հարցին, սակայն հատ-

կապես ուշադրության է արժանի Բ՛աղի Բահրամիի գիրքը «Իրանի 

գյուղատնտեսության պատմությունըл" վերնագրով, որը հրատա-

րակվել է 1951 թ. և փաստորեն պարսկերեն լեզվով առաշին աշ-

խատությունն է՝ նվիրված Իրանի գյուղատնտեսության և ագրա-

րային հարաբերությունների պատմությանը։ Տալով Իրանի գյու-

ղատնտեսության համառոտ պատմությունը վաղ ժամանակներից• 

սկսած, հեղինակը ընդարձակ բաժին է հատկացնում նաև XIX դ.։ 

Հատկապես խալիսե պետական հողերի մասին նա բերում է բազ-

մաթիվ տեղեկություններ, ցույց տալով հողատիրության այս ձևի 

էվոլյուցիան։ Նս։ կանգ է առնում խալիսեների վաճառքի պատ-

մության Վրա և ընդգծում դրա անհրաժեշտությունը։ Սակաւն նա 

նշում է, որ իբր այդ հողերը վաճառվում էին ռայսւթներին, մինչ-

դեռ հայտնի է, որ քայքայված գյուղացին ոչ մի միշոց չուներ որևէ 

հողամաս գնելու։ Հեղինակն անդրադառնում է նաև մի շատ կա-

րևոր, գյուղացիների՝ հողին ամրացած լինելուհարցին։ ճիշտ է, նա-

նշում է, որ XIX դ. վերջերին գյուղացիները այնքան էին կախված 

հողատերերից, որ չէին կարող հեռանալ հողից առանց նրանց 

թույլտվության, սակայն ընդգծում է, որ իբր Նասր-էդ-դին շահը 

ազատեց նրանց այդ կասքան քներից և նրանք կարող էին գնալ 

ցանկացած վայրը և ծառայել ցանկացած հողատերերին։ 

Պարսիկ հեղինակներն իրենց ուսումնասիրման առարկա են 

դարձրել հատկապես երկրի հարկային սիստեմը։ Հարկերի կար-

գավորումը և պետ ական եկամուտների գլխավոր աղբյուրր հան-

դիսացող այդ գործում թույլ տրվող ահռելի չափերի հասնող խախ-

տումները ինչ-որ ձևով կանխելու համար անհրաժեշտ էր հարկա-

յին ամբողջ սիստեմի, այդ թվում և հողային հարկի ուսումնասի-

րումր։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Մորթեզա Հոսեյևի Բ՚Ահրա-

նիի «Հարկային գիտության սկզբունբները և Իրանի ֆինանսական 

օրենքներըյյ գիրքը՝1։ Բ՚եհրանին ընդգծում է, որ հողային հար֊ 

" паз ^ յ « և г Ч Л * - ՝ ՚ 
40 



կերր մասնավոր սեփականատիրական՝ արբաբի կալված քն երում 

և պետությանն ու շահին պատկանող հողերում տարբեր էին։ Ըււտ 

կարգի, հողս։յին հարկերը պետբ է գանձվեին կեսը մթերքով, կեսը 

գրամով, սակայն դձռես XIX դ. առաջին կեսին գերադասվում էր 

ամբողջ Հարկը գանձել մթերքով, քանի որ պրակտիկայում դրա-

մական Հարկի դիմաց գանձվում էր աՀռելի չափերի հասնող 

մթերք։ Հեղինակը թվական տվյալներ է հաղորդում նաև առանձին 

նահանգներից գանձվող հարկերի ընդհանուր գումարի մասին։ 

Նկարագրելով բնակչության տեղաշարժերը, երկրի առանձին շըր-

ջանների տնտեսական անկումը, մյուսների բարգավաճումը և ցույց 

տալով, որ Հաճախ այդ ամենը իրենց արտահայտությունը չէին 

գտնում Հարկային ցուցակների մեջ, հեղինակը հանգում է այն 

եզրակացության, որ որոշակի սահմանված օրենքների ու կարգե-

րի բացակայության պայմաններում, փաստորեն իշխանություննե-

րը կամայականորեն նշանակում էին հարկեր, և գյուղացիությունը 

պարտավոր էր ենթարկվել այդ կողոպուտին և բա վարար ել ագահ 

պաշտոնյաների սյահանջները։ 

Ինչպես ասվեց, հարկերի և ռենտայի գանձման գործում միա-

տեսակ կարգ ու կանոնի բացակայությունը անհրաժեշտ էր դարձ-

նում ուսումնասիրել առանձին նահանգներում տիրող դրությունը։ 

Հայտնի է, որ Իրանի հարավում գտնվող Խուզիստանի նահանգում 

խոշոր հողատեր և միահեծան իշխանավոր էր Շեյխ Խազալը։ Այդ 

կալվածատիրական ընտանիքի հողային սեփականություններ ձեռք 

բերելու պատմության և գյուղացիների դաժան շահագործման մա-

սին արժեքավոր նյութերի ենք հանդիպում ականավոր պատմա-

բան Ահմեդ Քասրավիի (ГԽուզիստանի հինգ հարյուրամյա պատ-

մությունը). գրքում|3է Քերմանի հողային հարաբերությունների 

հարցր քննված է Նազեմ օլ Իսլամ Քերմանիի գրքում՝ «Իրանի 

զարթոնքի պատմությունը1>'4> Այստեղ ոչ միայն որոշ մանրամաս-

նություններ են հաղորդվում Քերմանի նահանգի, այլև որոշ վ։աս֊ 

տաթղթեր են բերվում նաև Ֆարսի ն ահ ան գի հողային հարաբե-

րությունների մասին և կոնկրետ փաստերով ցույց է տրվում խա֊ 

ների և պետական պաշտոն յաների ոտնձգությունները գյուղացիու-

թյան նկատմամբ։ Հեղինակը մեջբերումներ է կատարում առան-

ձին գործիչների ճառերից, քաղվածքներ առաջադեմ թերթերից, 

հատվածներ երկրռւմ տարածվող թռուցիկներից, որոնք մեծապես 

13 
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օգնում են պատկերացնելու XIX դ. երկրորդ կեսի Իրանում իշխող 

ագրարային հարաբերությունները։ 

Քննարկվող հարցերի մասին նյութեր կան նաև մի շարք այլ 

պարսիկ հեղինակների աշխատություններում , որոնք, չնայած 

նվիրված են տարրեր պրոբլեմների, սակայն ինչ-որ չափով շո-

շափում են նաև նշված հարցերը։ Դրանցից կարելի Է հիշատակել 

Ջավադ Բ՚աբրիզի զադեի «Իրանի տնտեսական կյանքը և նրա 

սաստիկ աղքատության բուժման ուղին_»15, Մոհամմեդ Ալի Օրադիի 

«Հողային ռեֆորմներն Իրանում»՝*, Ռահիմ Աադե Սաֆավիի «Տրն-

տ եսական Իրանը»՝1, Ահմեդ Հում են ի «Հողագործության տնտեսու-

թյունըյ>", Մաշիդե Եկթայոլ «Իրանի ֆինանսների պատմությու-

նը»12, Մ ուսթաֆա Հո բովի ի «Իրանի եկամտահարկերի օրենքների 

զարգացումը»**, Մոհամմեդ Ալի Տամալ զադեի «Իրանի տնտեսա-

կան վիճա կը»21, Ա յս գրքերից հատկապես ուշադրության արժանի 

են երկուսը։ Հու մենը «Հողագործության տնտեսությունը» գրքում 

հատուկ տեղ Է հատկացնում հողատիրության ձևերի պատմությա-

նը՝ հնագույն ժամանակներից սկսած։ Սակայն XIX դ. վերաբեր-

յալ նրա բերած տվյալները համեմատաբար աղքատ են։ Այնու-

հետև պետք Է նշել Տամալ զադեին։ Եթե իրանական աղբյուրները 

սակավ են անդրադառնում երկրի տնտեսական վիճակին կամ նրա 

առանձին ճյուղերում զբաղված բնակչության իրավունքներին, 

ապա այդ իմաստով բացառություն Է կազմում այս աշխատու-

թյունը, որտեղ որոշակի տվյալներ կան XIX դ. վերջի և XX դ. 

սկզբների Իրանի տնտեսական դրության վերաբերյալ։ 

XIX դ. Իրանի ագրարային հարաբերությունները առանձնակի 

և ուղղակիորեն չեն ուսումնասիրվել եվրոպական և . ռուսական 

արևելագիտության մեջ։ նախահեղափոխական շրջանի ռուսական 
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պատմա գրոլթ յոլն բ պատշաճ ուշադրություն չէր նվիրում Մերձա-

վոր և Միջին Ս.րևելքի երկրների ֆեոդալական հարաբերութ յոլն-

ների ուսումնասիրությանը և Հիմնականում զբաղվում էր միայն 

այդ երկրների քաղաքական ու մշակութային կյանքի, ինչպես նաև. 

կրոնական ու աղանդավորական շարժումների պատմությամբ, 

իսկ ռոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների ուսումնասիրման 

անհրաժեշտությունը ըստ ամենայնի չէր գիտակցվում։ Չնայած 

ոուս արևելագետները ուղղակիորեն չէին անդրադառնում հողային 

սեփական ութ յան Հարցերին, այնուամենայնիվ իրենց աշխատու-

թյունների ընղհանուր հենքի մեջ բարձրացնում էին հավելյալ պրո-

դուկտի յուրացմանյ հողատերերին և պետությանը տրվող Հարկե-

րի ու տուրքերի, գյուղացիության կախվածության և այլ էական 

Հարցեր։ ԱնՀրաժեշտ է նշել, որ XIX դ. սկզբների Իրանի ֆեոդա-

լական հարաբերությունների ուսումնասիրումը թույլ է եղել, և այդ 

բնագավառի վերաբերյալ գիտական դրականության ծավալը այն-

քան էլ մեծ չէ։ XIX դ. սկզբներին Իրանում իշխող ֆեոդալական 

հարաբերություններին որոշ չափով անդրադարձել են միայն նույն 

դարի երկրորդ կեսի ուսումնասիրողները, որոնց գործերը մեծ մա-

սամբ կււվկասադիտական թեքում են ունեցել։ 

Հայտնի է, որ 1828 թ. ավարտվեց Անդրկովկասի միացումը 

Ռուսաստանին, իսկ վերջինիս հաստատումով այդ երկրամասերում 

դեռևս պար՚ւկական տիրապետության ժամ անակվանից մնացած 

հողային և այլ հարաբերությունները անմիջապես չփոփոխվեցին։ 

Ռուսաստանին միացած երկրների մի շարք քաղաքական ու տըն-

տեսական պրոբլեմներ լուծելու համար անհրաժեշտ էր ուսումնա-

սիրել այնտեղ տիրող սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Դրանով էլ 

պիտի բացատրել, որ 30—40֊ական թվականներից սկսած հանդես 

եկան մի շարք վիճակագրական տեսություններ և տնտեսական 

րնդՀանրացնող աշխատանքներ։ Այսպես, հողային հարաբերու-

թյունները կարգավորելու համար անհրաժեշտ էր պարզել, թե ինչ 

իրավունքներ էին վայելում բեկերը, աղալարները, մելիքները և 

ֆեոդալական վերնախավի այլ ներկայացուցիչներ կամ պարզելէ 

թե ինչ պարտականություններ ունեին գյուղացիները հողատեր 

ֆեոդալական հիերարխիայի նկատմամբ։ Այս աշխատանքը կա֊ 

տարվեց մեծ ջանասիրությամբ։ Հրատարակվեցին արժեքավոր 

աշխատություններ, որոնք չնայած հիմնականում պաշտպանում 

էին ցարական ի նքնակալության շահերը, սակայն ընդգրկում էին 

հսկայական փաստական նյութ, առանց որի հնարավոր չէր հետա-

գա ուսումնասիրումները։ 
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Հենց սկզբից կարելի է նշել, որ այդ աշխատություններում 

նկատելի էր այսպիսի մի տենդենց, ապացուցել, որ այդ երկրնե-

րում պարսկական տիրապետության շրջանում հողի նկատմամբ 

մասնավոր սեփականություն գոյություն լի ունեցեր Այդ տեսա-

կետի հիմնական տարածողը եղել է Շոպենր21) որը ամենայն ման-

րամասնությամբ ուսումնասիրել է Հայաստանի տնտեսական ու 

սոցիալական վիճակը և դրանց հետ կապված բազմաթիվ այլ հար-

ցեր, տվել է Հայաստանի՝ Ռուսաստանին միանալու ժամ անակա֊ 

շրջանի և նրան հաջորդող աոաջին տարիների ընդհանուր վիճակի 

բազմաբովանդակ պատկերըէ 

Ըստ Շոպենի, ինչպես նաև ռուս այլ հեղինակների, խաները 

պետական հողերը միայն տնօրինում Էին կամ իրենց ծառայու-

թյունների դիմաց որպես ռոճիկ ստանում Էին պետական հա-

սույթներից օգտվելու իրավունք1 Շոպենը իր այս եզրակացու-

թյունը հիմնավորելու ժամանակ ընկնում Է որոշ ծայրահեղություն-

ների մեջ, որից և բխում Է մի շարք հողատիրական կատեգորիա-

ների նրա սխալ մեկնաբանությունը։ 

Այս տեսակետը հետագայում քննության են առել բազմաթիվ 

հեղինակներ։ Ոմանք հանդես են եկել նրա տեսակետնեբի պաշտ-

պանի դերում, իսկ ոմանք փորձել են հերքել կամ ուղղումներ մըւո-

ցընել նրանց մեջ։ Սակայն Շոպենի հիմնական միտքը, թե իբր 

Իրանում հողի մասնավոր սեփականություն գոյություն չի ունե-

ցել, այնուամենայնիվ, հետագայում կրկնվեց բազմաթիվ հեղի-

նակների աշխատություններում և հիմք հանդիսացավ մերժելու 

Անդրկովկասի «մուսուլմանական բարձր դասերիյ> հողատիրական 

իրավունքները։ 

Հետաքրքիրն այն Է, որ Շոպենը այդ կարծիքը հայտնում Է այն 

դեպքում, երբ նրա իոկ բերած փաստերում արդեն դիտված են 

կապիտալիստական հարաբերությունների ներթափանցման սաղ-

մերը Իրանի գյուղատնտեսության մեջ, մի երևույթ, որն իր զար-

գացումը գտավ միայն XIX դ. վերջին տասնամյակներում23յ 

22 И. Шопен, Исторический памятник Армянской области в эпоху ее 
присоединения к Российской империи, СПб., 1852. 

28 Շոպենը մանրամասն կանգ Է առնում Նախիջևանի և Օրդոլբադի նահանգ-

ներում գործող հարկային սիստեմի, տարբեր տուրքերի և գանձումների վրա։ Այս 

բոլորը հատկապես կարևոր են քննության ենթակա շրշան ի1 Իրանի ագրարային 

հարաբերությունների ուսումնասիրման համար, քանի որ այդ նահանգներում իշ-

խող կարգերը համարյա ոչնչով չէին տարբերվում հարևան Ատրպատականում, 

ինչպես և ողշ Իրանում տիրող կարգերից։ Խոսելով այդ նահանգներից գանձվող 
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Այս Հարցին միանգամայն այլ մոտեցում ունեին XIX դ. վերջի 

ուսումնասիրողն երր։ Տիգրանովր, որը անձամբ եղել է Ատրպա-

տականում և Հատկապես նյութեր Հավաքել Իրանի սոցիալական 

Հարաբերությունների վերաբերյալ, մեծ ոլշադրութ(ուն է դարձրել 

առևտրա յին գյուղատնտեսության զարգացման հարցերին և իր 

աշխատության24 մեջ ցույց տվել, թե ինչպես գյուղատնտեսական 

ապրանքների առևտուրը ազգում է արտադրաեղանակի վյւա, և 

բնութագրել XIX դ. վերջերին Իրանի տնտեսական դրության և նրա 

զարգացման ու Հեռանկարների հիմնական պրոցեսները։ նա իր 

ուսումն ասի բութ {ան անկյունաքարը դարձրել է հողի նկաս՚մա մբ 

մասնավոր սեփականության հարցը Իրանում, չնայած, որ նա 

ւիաստորեն տվել է տվյալ ժամանակաշրջանի Իրանի ամբողջ սո-

ցիալ-տնտեսական կառուցվածքի պատկերը։ Տիգրանովը բազմա-

թիվ վւաստերով ցույց է տվել, որ XIX դ. երկրորդ կեսին Իրանի 

սոցիալ-տնտեսական դրության մեջ առաջացած փոփոխություննե-

րը և տեղաշարժերը այնպիսի վիճակ էին ստեղծել, որ շարիաթի 

նորմ աներբ հողատիրության ասպարեզում այլևս չէին արտացո-

լում երկրի իսկական վիճակր և շա րոմէ ակում Էին գոյութքոլն ունե-

նալ միայն ձևականորեն։ Ագրարային հարաբերությունների մեջ 

հիմնական հարցր Տիգրանովը համարում Էր հողի մասնավոր սե-

փականության աճը, որը հողատիրության ամբողջ սիստեմում ար-

դեն դառնում Էր գերիշխող։ Այդ հարցը նա ուսումնասիրում Էր՝ 

կապված երկրի անտեսական կյանքի ընդհանուր վիճակի հետ, 

որպես Իրանի սոցիալ-տնտեսական կյանքում առաջացած փոփո-

խությունների անխուսափելի արդյունք։ Միաժամանակ, նա ցույց 

Էր տալիս, թե հողի մասնավոր սեփականության աճը իր հերթին 

ինչպիսի ազդեցություն Էր գործում Իրանի սոցիալ-տնտեսական 

վիճակի վբա և փոփոխություններ առաջացնում իրանական հասա-

րակության տարբեր դասակարգերի փոխհարաբերությունների և 

պետական հարկերի մասին՝ նա շոշափում Է ընդհանրապես իրանական պետու-

թյան եկամուտների հարցը, ցույց տալիս հողատիրության տարբեր կատեգորիա-

ներից, ինչպես՝ պետական, խալիսե և մ ո զք ադար ական հողերից գանձվող հար-

կերի առանձնահատկությունները և չափերը, և այդ ամենից հետո հանգում Է 

այն եղրակացության, որ այդ նահանգներում «Гհարկերը գանձվում Էին այն կար-

գով, ինչ կարգով գանձվում Էին Ատրպատականի նահանգում, ինչպես և ամբողշ 

ներքին Պարսկաստանում»։ 
24 նույն տեղում, Էշ 966—7։ Л. ТигрйНОв, И з ОбщеСТВвННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

отношений в Персии, СПб., 1905. 
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տեսակարար կշռի մեջ։ Տիգրանովը ցույց էր տալիս նաև մասնա-

վոր հողատիրության առաջացման աղբյուրները։ Նկարագրելով 

XIX դ. վերջի իրանական գյուղը, նա մատնանշում է, որ մասնա-

վոր հողատիրությունը աճում էր մի կողմից պետական հողերի 

յուրացման, և մյուս կողմից՝ գյուղացիության հողամասերի բըռ-

նագբավմ ան եղանակով, որով և գյուղացիությունը աստիճանա-

բար ղրկվում էր առանձին հողամասերի նկատմամբ ժառանգական 

սեփականատիրական իրավունքներից։ Բազմաթիվ փաստերի հի-

ման վրա Տիգրանովյ։ հանգում է այն եզրակացության, որ գյու-

ղացիական հողամասերի և պետական հողերի մեծագույն մասի-

յուրացման և մասնավոր սեփականության վերածնվելու պրոցեսը 

ավարտվում է XX դ• սկզբներին։ Այդ հողատիրությունը աճում 

էր ոչ միայն այլևայլ հողամասերի բռնագրավմամբ, այլև պետու-

թյան անմիջական նախաձեռնությամբ՝ պետական հողերի վա-

ճառքով։ 

Տիգրանովը, համեմատելով մասնավոր և պետս/կան հողատի-

րությունը, ցույց էր տալիս այն ամբողջ պրոցեսը, որի հետևանքով 

աճում էր առաջինը և նվազում երկրորդը, մի աճ, որը տեղի էր 

ունենում երկրորդի հաշվին։ 

Ահա իրերի այս վիճակը վերլուծելիս նա անդրադառնում է 

նաև հողատիրության այնպիսի կատեգորիաների, ինչպիսիք են՝ 

թիուլր, մուլքը, ցույց տալիս թիուլդարների և մուլքադարների 

փոխհարաբերությունները կամ վերջիններիս հարաբերություննե-

րը կառավարության հետ։ Այդ ժամանակաշրջանում մուլքադար-

ները ուժեղանալով, փաստորեն հաշվի չէին նստում պետության 

ներկայացուցիչները հանդիսացող նահանգապետների հետ և դառ-

նում էին նահանգի տերն ու տիրակալը։ Մյուս կողմից խորդեմա֊ 

լիքային հողատիրությունը աստիճանաբար քայքայվում էր։ Ար-

տաքին առևտրի աճը, հողագործ բնակչության տեղաբաշխման մեջ 

առաջացած փոփոխությունը, մուլքադարային հողատիրության 

ընդարձակումը և բազմաթիվ այլ հանգամանքներ փոփոխություն-

ներ էին մտցնում եկամուտների բաշխման գործում, իսկ այդ բո-

լորը չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ մինչևիսկ կրոնական 

հիմնարկներին և սրբավայրերին պատկանող վակֆային հողատի-

րության վրա, որի հետևանքով, պետական հողատիրության թու-

լացման հետ միասին, տեղի էր ունենում նաև վակֆային հողերի 

յուրացում առանձին բարձրաստիճան հոգևորականների կողմից։ 

Այս պրոցեսը ևս խոշոր մասնավոր հողատիրության աղբ ւոլրնե֊ 

րից մեկը հանդիսացավ։ 
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Այս և բազմաթիվ այլ Հարցեր Տիգրանովը բարձրացրել է 

աոաջին անգամ և քննված են մեծ բ ան ի մ ա ց ութ ւ ա մ բ. Հենց ա \դ 

աեսակեաից էլ նրա աշխատությունը արժեքավոր աղբյուր է XIX դ. 

Իրանի ագրարային Հարաբերությունները ուսումնասիրելու Հա-

մարէ 

Ռուսական պաամագրությտնը Հետաքրքրել Է նաև իրանական 

գյուղացու իրավունքների Հարցըւ Տիգրանովը նույնպես քննության 

Է սանում իրանական գյուղացու Հարաբերական аազատությունըյ>. 

գյուղացու այն իրավունքը, ըււտ որի նա կարող Էր մի Հողատիրո֊ 

շից մի այլ Հողատիրոջ մոտ գնալ, մի իրավունք, որը XIX դ. վեր-

ջերին սւրգհն խիստ սահմանափակվել Էր։ 

Դե ռես 1841 թ. Հրապարակած իր գրքում Բ լա րամ բերդը1' անդ-

րադարձել Է այդ Հարցին։ Բազմաթիվ փաստական տվյալների Հի-

ման վյ։ա, նա ցույց Է տվել, թե ինչս/ես գյուղացիությունը աստի-

ճանաբար կորցնում Էր իր Հարաբերական ազատությունը, բուռն 

զարգացող վաշխառության և այլ ս/տաճառներով անձնական կախ-

ման մեջ ընկնում կալվածատերերից։ Այդ պրոցեսր Էլ ավե[ի խո-

րացավ Հետագայում, և գյուղացին լրիվ կախման մեջ ընկավ կալ֊ 

վածա տիրոջից™։ 

Բլարամբերգի գիրքր տալիս Է լրիվ վիճակագրական տվյալ-

ներ XIX դ. առաջին կեսի Համար, որով և արժեքավորվում Է այն։ 

Հեղինակը գտնվել Է Իրանում 1837 — 1840 թթ. և ծառայել Է ռու-

սական դեսպանատանը որպես Հատուկ հանձնարարությունների 

պաշտոնյա։ 

Իրանում եղած ժամանակ Բ լա րամ բերդը ուշադիր հետևել և 

ուսումնասիրել Է երկրռւմ տիրող դրությունը։ Սակայն նրան օգ-

նել են նաև այնպիսի աղբյուրներ, ինչպիսիք են, հեղինակի խոս-

քերով ասած, ռուս հյուպատոսների, օտարերկրյա առևտրական-

ների և Հարավային Իրանում գտնվող Բանդար Բոլշիրում և Բան֊ 

15 И. Бларамберг, Статистическое обозрение Персии, СПб., 1892. 
26 Կալվածատիրոջից գյուղացու կախվածության աստիճանի հարցը շատ Է 

հևտարրբրեւ ռուս հեղինակներին, սակայն իր վերջնական լուսաբանումը լի գտել 

նրանց մոտ։ Մինչևիսկ այն հեղինակները, որոնք խոսում են գյուղացու կախ 

վածության ճորտական աստիճանի հասնելու մասին, չեն կարողանում մինչև վերք 

հաստատէ/1 այն։ Այսպես, ռուսական գլխավոր շտաբի գնդապետ Մեդվեդևը եղել 

Է Իրանում և 1909 թ. հրատարակել մի գիրք, նա կրկնում Է այն հակասական 

միտքը, որ իրանական գյուղացիությունը տնտեսապես ճորտական կախման մեջ 

Էր կալվածատերերից, սակայն իրավունք ոմւեր միաժամանակ մի կալվածատի-

րոջ մոտից փոխադրվել մյոսւ Ի մոտ։ А. Медведев, Персия, военно-стати-
стическое обозрение, СПб., 1909. 
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դար Աբբասում ծառայող մաքսատան հայ պաշտոնյաների հա-

ղորդած տեղեկությունները։ 

Հավաքելով հարուստ փաստակս-ն նյութ, Բլարամբերղը գրում 

է իր աշխատությունը, որը նա սկզբում տպագրում է ռուսական աշ-

խարհագրական ընկերության հանդեսում ( И Р Г О ) , իսկ երեք տարի 

հետո՝ որպես առանձին գիրք* Հեղինակը ընդարձակ տեղեկություն-

ներ է տալիս Իրանի սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքի վերա-

բերյալ։ Գրքում ընդգրկված նյութը, քննության ենթարկված հար֊ 

ցերի շրջանակները մեծապես նպաստում են Իրանի ագրարային 

հարաբերությունների ուսումնասիրմանը և որպես այդպիսին Ռու-

սաստանում հրատարակված առաջին աշխատություններից է։ Բլա-

րամբերգի մոտ, օրինակ, ցույց է տրված, թե ինչպիսի վերաբեր-

մունք ունեին հովի նկատմամբ բնակչության տարբեր խավերը 

կամ թե ինչպիսի ռենտա էր վճարում գյուղացիությունը հողատե-

րերին XIX դ. 30-ական թթ.։ Հեղին ակը վերլուծում է ռենտայի 

տարբեր ձևերը, կա/վածատիրոջը տրվող բերքաբաժնի չափը, պե-

տության կողմից գանձվող հարկերի ձևերն ու քանակը։ ինչպես 

նաև դրանց մթերային և դրամային համամասնությունը։ Պետք է 

ընդգծել, որ տարբեր աղբյուրներում եղած նյութերի հետ համե-

մատած այդ բոլորը միանգամայն արժանահավատ են։ 

Բլարամբերգը մանրամասն ուսումնասիրել է նաև ցարական 

Ռուսաստանի և Իրանի միջև եղած առևտրական հարաբերություն-

ները, որոնք ընդհանրապես ռուսական ուսումնասիրողների հա-

տուկ ուշադրության կենտրոնում են եղել։ Այդ իր նշանակությունն 

է ունեցել նաև Ցարական Ռուսաստանի տնտեսական ներթափանց-

ման տեսակետից։ 

1900 թթ. Ռուսաստանի ռազմական մինիստրութւունը Ռիտի֊ 

խին ուղարկում է Իրան՝ Կասպից ծո։[ից մինչև Հնդկական օվկիա-

նոս երկաթգիծ անցկացնելու հնարավորությունները ուսումնասի-

րելու համար։ Ռիտիխը դեռևս 1896 թ. հրատարակած իր գրքում 

բազմապիսի տվյալներով ու հարուստ փաստերով նկարագրել է 

Իրանի տնտեսական ընդհանուր վիճակը27» Իրանում գտնված ժա-

մանակ կովկասյան հրամանատարության հանձնարարությամբ 

Ռիտիխը տարբեր բնույթի և բովանդակության նյութեր է հավա-

քում իր ամբողջ ճանապարհի շրջակա բնակավայրերի վերաբեր-

յալ։ Այս նյութերը հրապարակված են Ռիտիխի «Հաշվետվություն 

Պարսկաստան կատարած ճամփորդության մասինյ> գրքում"։ 

27 Риттих, Политико-статистический очерк Персии, СПб, 1896. 
28 Риттих, Отчет о поездке по Персии, СПб., 1900. 
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1893— 94 թթ. ռ ուս-պարսկակս՚ն առևտրական հարաբերու-

թ/անների վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները ուսումնա-

սիրելու համար Իրան է գործուղվում Տոմ արան, որը իր հետազո-

տությունները Իրանի տնտեսական ընդհանուր դրության վերա-

բերյալ հրատարակում է առանձին գրքով (1895 թ.)՝ «Իրանի տըն-

տեսական դրություն ըււ վերնագրով՛' г 

ճիշտ է, ելնելով իր գործուղման բնույթից, Տոմ արան հիմնա-

կանում շոշափում է երկու երկրների առևտրական հարաբերու-

թյունների հարցերը, բայց նա առանձնակի քննարկում է նաև Իրա-

նի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ցույց տալիս XIX դ. վերջերին 

հողային րնդարձակ սեփականությունների կենտրոնացումը առան-

ձին մարդկանց ձեռքում որպես մի նոր երևույթ, որր մեծապես 

տարբերվում է մին) այդ գոյություն ունեցող հողատիրական կա-

տեգորիաներից։ Տոմարան իրանական պետության տնտեսական 

աղքատության պատճառները տեսնում էր երկրի ողջ վարչական 

սիստեմի նեխվածոլթյան ու հետամնացության մեջ։ Հողային հար-

կերի հարցը, երկրի ֆինանսական վիճակը, եկամուտների աղ-

բյուրը նույնպես տեղ են գտել Տոմարայի ուսումնասիրության 

մեջ, 

Միանգամայն իրավացիորեն Տոմարայի աշխատությունը հա-

մարվում է Իրանի ագրարային հարաբերություններին նվիրված 

ռուսական իրանագիտության լավագույն գործերից մեկը։ Այդ գոր-

ծը պատշաճ մակարդակով կատարեց այնպիսի մի փորձառու 

պաշտոն յա որը, ինչպես ասվեց, հատկաս/ես գործուղվել էր Իրան 

երկրի տնտեսական դրությունը ուսումնասիրելու նպատակով։ 

Նույնպիսի նպատակով Իրան էր գործուղվել նաև Կայմր, որը, 

Իրանում ճամփորդելու և ագրարային հարաբերությունների հետ 

մոտիկից ծանոթանալու դրդապատճառների մասին խոսելով, 

գրում է, аՌուսաստանում մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերվում 

պարսկական հողերի նկատմամբ, որոնց մասին մենք ռուսներս 

ոչ մի պատկերացում չունենք, չնայած այն հանգամանքին, որ 

ավելի քան երեք հարյուր տարի ապրում ենք Իրանի հարևանու-

թյան մեջ։ ...Ես նպատակ եմ դրել,—շարունակում է հեղինակը,— 

հնարավորության սահմաններում մի բրոշյուր կազմել, որը պարս-

կական հողերով հետաքրքրվողներին գեթ փոքր-ինչ ծանոթացնի 

արդյունաբերության համար այս երկրամասի հարստություննե-

րին, այնտեղ իշխող կարգերին և պարսկական հողեր ձեռք բերելու 

" М. Томара. Экономическое положение Персии, СПб., 1895. 
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հնարավորություններինւ Ահա հենց այդ նպատակով էլ ես մեկ-

նեցի Հյուսիսային Իրան, ուսումնասիրեցի և հավաքեցի անհրա-

ժեշտ նյութեր, որպեսզի այդպիսով հնարավորության սահման-

ներում տրվի բոլորի կողմից մոռացված երկրի հարստությունների 

լրիվ պատկերը»» 

Եվ ահա Կայեմր, ամփոփելով իր ուսումնասիրությունների 

արդյունքները, դրում է. «Պարսկական հողեր» աշխատությունը30ք 

Իրանի տնտեսության ընդհանուր հետամնացութ/ան սլատ-

ճառները բացահայտ ելիս հեղինակը նշում է. «Հարց ու փորձ անե-

լով տեղական գյուղացիությանը՝ ռայաթներին, թե ինչու այդքան 

ամայի հողեր կան նրանց մոտ և ինչու նրանք այդքան քիչ և վատ 

են մշակում հողերը, ամենուրեք ստանում էի այն պատասխանը, 

որ բնակչությունը հողի մշակությամբ քիչ է զբաղվում, որովհետև 

խաները և վարձակալները խեղդում են նրան, վերցնելով այն ամե-

նը, ինչ նա վաստակում է»։ 

Կայեմին հետաքրքրել է նաև ապրանքադրամ ա յին հարաբե-

րությունների զարգացումը Իրանի գյուղատնտեսության մեջ։ նա 

նշում է, որ գյուղացին իր արտադրանքը կարող էր վաճառել միայն 

խանի կամ վարձակալի թույլտվությամբ և նրա նշանակած գնով։ 

Գնելու իրավունքը մեծագնորդներին շնորհելու համար խաները 

մեծ գումարներ են վերցնում և այդ պատճառով էլ գյուղացիները 

գերադասում են սնվել խոտով, քան թե աշխատել խաների կամ 

վարձակալների օգտին։ 

Պետք է նշել, որ ռուս հեղինակները Իրանի գյուղատնտեսու-

թյան մեջ ապրանքա֊գրամային հարաբերությունների զարգացու-

մը նկատել էին ավելի վաղ շրջանում։ 

1849—52 թթ. թոլրք֊պարսկական սահմանային վեճերը կար-

գավորող ռուսական կոմիսար Չիբիկովը Իրանի ագրարային հա-

րաբերությունների մասին հավաքած իր նյութերը ամփոփել է 

«ճամփորդական օրագրումս31» Աշխատության մեջ աշխարհա-

գրական նկարագրություններից բացի, Իրանի սոցիալ-տնտեսա-

կան կառուցվածքը բնորոշող հարուստ նյութ է բերված և հատկա-

պես փաստեր ապրանքա-դրամա յին հարաբերությունների զար-

գացման վերաբերյալ, մատնանշված է մեծագնորդի դերը Իրանի 

գյուղատնտեսության մեջ և ցույց է տրված հողի առուծախի լայն 

30 Г. Каэм, Персидские земли или «Новая апельсиния», Красноводск, 
1914, 

" Е. Чириков, Путевой журнал Чирикова. 
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կիրառումը XIX դ. կեսերին։ Չիրիկովը եղել է նաև Ք ուրդս տան ում, 

և նրա Հաղորդած տեղեկությունները լրացնում են ընդհանրապես 

քրգերի ներքին կյանքի վերաբերյալ եղած պատկերը։ 

Պետք է նշել, որ Իրանում բնակվող տարբեր ցեղերի, այդ 

թվում քրդական ցեղերի, լորերի, բախտիարների և մյուսների 

սոցիա/ական կառուցվածքը և ագրարային Հարաբերություններր 

հետաքրքրել են ռուս ուսումնասիրողներին։ 

Իրանի ցեղերի կյանքին և կենցաղին, ինչպես նաև նրանց մ ո ՚ յ ։ 

իշխող ագրարային Հարաբերությունների ուսումնասիրմանը նվիր-

ված արժեքավոր նյութերի կարելի է Հանդիպել ռուս ճանապար-

հորդ ռուսական աշխարհագրական ընկերության անդամ՝ Բոդեի 

աշխատության մեջ32։ նա առաջիններից էր, որ ներթավւսւնցեց 

(1835 թ.) Արևմտյան Իրանի անանցանելի լեռնաշխարհում բնակ-

վող լորերի շրջանը։ նրան հաջողվեց լինել նաև բախտիարիների 

բնակավայրերում և մոտիկից ծանոթանալ նրանց հետ։ նա եղել է 

նաև հյուսիսային շրջաններում, հատկապես Թուրքմենստանում և 

ուսումնասիրել տեղի ցեղերին։ Բոդեն իր հետազոտությունների 

արդյունքը հրապարակեց մի շարք ակնարկներում, որոնք մեծ հե-

տաքրքրություն են ներկայացնում լորերի և բախտիարների մոտ 

իշխող ց եղա էին, հողային և այլ հարաբերությունների ուսումնա-

սիրման տեսակետից։ 

Ի թիվս այլ խնդիրների Իրանի առանձին, հատկապես հյուսիս-

արևելյան նահանգների և այնտեղ բնակվող տարբեր քոչվոր ցե-

ղերի ագրարային հարաբերությունների վերաբերյալ հարուստ 

տեղեկություններ Է հաղորդում աշխարհագրագետ Ռիտերը33։ Ռի-

տ հրի աշխատանքը Հեղինակի մահվան պատճառով մնացել Էր 

անավարտ, ռուսական աշխարհագրական ընկերության հանձնա-

րարությամբ Խանիկովը լրացնում Է այն և հրատարակում։ Շարու-

նակելով Ռիտերի գործը, Խանիկովը ավելացնում Է նաև Սիստանի 

նահանգը, որի հողօգտագործման, ոռոգման, հարկային սիստե-

մի, նրա չափերի և այլ հարցերի մասին բավականին հետաքրքիր 

փաստեր Է բերում։ Խանիկովը ուսումնասիրել Է նաև առանձին 

ցեղերի կյանքն ու կենցաղը։ Հատկաս/ես ուշագրավ են նրա ն(ու-

թերը Քուրդստանի մասին, որտեղ նա ճամփորդել Է 1852 թ.։ 

Իրանի տարբեր ցեղերի ներքին կառուցվածքի, ընդհանրապես 

հողատիրության վիճակի և նրանց զարգացման ուղիների հարցերը 

м Беде, Очерки Туркменской земли и юго-восточного побережья 
Каспийского моря, 1890; его же, Путевые заметки, СПб., 1854. 

33 К. Риттер, Иран, ч. I, СПб., 1874. 
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ուսումնասիրելիս ցարական պաշտոնյաների ուշադրության կենտ-

րոնից չէր կարող դուրս մնալ նաև համայնքի, նրա վիճակի և քայ-

քայման կարևոր հարցը։ Այս առումիվ, հատկապես պետք է նշել 

Եղիազարովի աշխատությունը**, նվիրված Անդրկովկասի երկրների 

գյուղական համայնքի ուսումնասիրմանը, մասնավորապես պարս-

կական տիրապետության տակ եղած ժամանակաշրշանում։ Միան-

գամայն հասկանալի է, որ հյուսիսարևմ տ յան Իրանում գտնվող 

տերիտորիաների համայնքի ներքին կյանքը վերլուծելու Համար 

Հեղինակը պետք է շոշափեր նաև Հողատիրության ձևերը և հողօգ-

տագործման եղանակները, քսւնի որ միայն այդ եղանակով նա 

կարող էր ցույց ւոալ համայնքի անդամ գյուղացիների վիճակը։ 

Գյուղական համայնքի օբյեկտիվ նկարագրությունը նպաստում է 

հեղինակին ճշգրտորեն տեսնելու նրա քայքայման պրոցեսը, հա-

մայնքի աոանձին անդամները աստիճանաբար դառնում էին իրենց 

տրամադրության տակ եղած հողերի մասնավոր սեփականատե-

րերը։ Նա բազմակողմանի ուսումնասիրել է համայնքի մեք տեղի 

ունեցած շերտավորումը, տարբեր խավերի առաջացումը, հա-

մայնքների ներքին կառավարումը, ընտանիքները և նրանց իրա-

վական վիճակր, տրվելիք տուրքերի և հարկերի քանակն ու չափե-

րը, մասնավոր հողատիրության առաջացումը համայնքի ներսում 

և այլն։ 

Գյուղական համայնքների տնտեսական վիճակից բացի, հե-

ղինակր անդրադառնում է նաև մասնավոր հողատիրության ձևե-

րին, ինչպես նաև Իրանի տիրապետության տակ գտնվող կիս-

անկախ խանություններում գործող հողօգտագործման եղանակնե-

րին և այլն։ Ըստ Եղիազարովի խոշոր հողատիրությունը Իրանում 

առաջանում էր ինչպես համայնքի քայքայումից, այնպես էլ առան-

ձին անձանց իրենց ծառայության դիմաց պետության կողմից տ բր-

ված հողերի յուրացումից։ 

Իրանի առանձին նահանգներում և գավառներում տեղի ունե-

ցող այդ պրոցեսին անդրադարձել է նաև Ավերյանովը, որը շրջա-

գայել է Ատրպատականում 1899 թ-35» Իր հաշվետվություններում 

Ավերյանովը նշում է, որ այդ նահանգի առանձին մ տհալների կա-

ռավարիչները փաստորեն ամենախոշոր հողատերերն էին, իսկ հո-

ղատեր գյուղացիներ գրեթե չկային։ Նա մոտիկից ծանոթացել է 

94 С. Егиазаров, Исследования по истории учреждений Закавказья, 
ч. I. 

36 П. Аверьянов, Отчет о поездке по Северному Азербайджану... в 
конце 1899 года, Тифлис, 1900. 
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Խոյի, ՂաՐաԴաղի> Մարանդի, Արդաբիլի, Ղազվինի և այլ մահալ-

ների անտեսական վիճակին և դրան ցից յուրա քան ՛յուրում դանձ-

վող ռենտայի, տուրքերի և Հարկերի լափերի մասին տվել է ճըշ-

ղըրիտ տեղեկություններ։ 

Ավերյանովը կարողացել է դիտել նաև մուսուլման խոշոր 

Հոգևորական ներկայացուցիչների դերը ֆեոդալական Հողատիրու-

թյան պայմաններում, երբ նրանք Հանդես էին գալիս որպես հար-

կաՀավաքման մեծագնորդներ։ Նա միաժամանակ ցույց է տվել, 

որ կրոնական մո/եռանդությոլնը ավելի բնորոշ էր Ատրպատակա-

նի քաղաքային բնակչությանը, քան գյուղի քայքայված ու ընչա-

ղուրկ մասսաներին։ 

Ավերյանովի Հաղորդումները Ատրպատականի մասին փաս-

տորեն /բացվում են Օդրանովիչի (ГԱրդաբիլի և Սարաբի պարսկա-

կան գավաոներր»36 և Արտամոնովի «Հյուսիսային Ատրպատա-

կանս31 գրքերում բերված տվյալներով։ 

Տարրեր նաՀանգների Հարկերի և տուրքերի Հարցին անդրա-

դարձել է և Բերարը, որի բերած փաստերը ցույց են տալիս, որ 

երկրի աշխատավորության շահագործման չափերը դարավերջին 

ավելի ևս մեծացել էին3էւ Հողատերերը և պետությունը, XIX դ. 

վերջերին առաջվա պես շարունակում Էին ռենտա և հարկեր գան-

ձել գյուղացիներից, բայց արդեն դրանք ոչ թե բերքի ավանդույ֊ 

թային տասնորդն Էին կազմում, այլ քսանհինգ և մինչև իսկ երե-

սուն տոկոսը։ Կարևոր Է հեղինակի նաև այն դիտողությունը, որ 

այն ժամանակ ևս հարկերի և ռենտայի բնագավառում միատե-

սակ կարգ գոյություն չուներ երկրռւմ. տարբեր նահանգներում, 

գավառներում և մարզերում այն տարբեր բնույթ ուներ։ «Ահա այդ 

պայմաններում, նշում Է Հեղինակը, կարելի Է պատկերացնել դըժ֊ 

բախտ գյուղացիների դրությանը, որոնք ենթարկվում Էին այդպի-

սի գիշատիչ կողոպուս:ի և դատապարտված Էին պայքարելու այն-

պիսի լիազորված մարդկանց դեմ, որոնք իրավունք Էին ստացել 

նրանց հաշվին ապրելու»։ 

Նախահեղափոխական հեղինակների շարքում իր ուրույն տեղն 

յէւնի Ատրպետը, որը մի քանի գրքեր Է հրատարակել Ալեքսան-

38 О. Огранович, Провинции Персии Ардебильская и Сераоская, 
а 875. 

37 Л. Артамонов, Северный Азербайджан, Тифлис, 1890. 
38 В. Берарь, Персия и персидская смута, СПб., 1912. 
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դրապոլում3'։ Աարպետի փոքրածավալ աշխա տ ութքունն երում հե-

տաքրքիր փաստերով նկարագրված է XIX դ. երկրորդ կեսի Իրա-

նի սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Նրա (ГՄուհամմեդ Ալի շահճ 

գրքի վերջում հետաքրքիր մանրամասնություններ կան Պարսկաս-

տանի պետական ապարատի կառուցվածքի վերաբերյալ, իսկ գըր-

քի հավելվածում հարուստ փաստերով ներկայացված է գյուղա-

ցիության վիճակը։ Բ սցի հիշյալ աշխատություններից հիշատա-

կության արժանի են նաև Կաֆտիրևի, Գագեմեյստերի, Բերի ո զինի, 

Բարոն Կորֆի, Մասալսկու, Գենչեի, Մաքսիմովիչ-Վասիլկովսկոլ, 

Բաումգարտենի։ Տեր-Ղուկասովի և ուրիշների աշխատություննե-

րը*0, որոնց մեջ շոշափված են Իրանի աշխարհագրության, բնակ-

չության կազմի, նրա տեղաբաշխման, Իրանք։ վաչկատուն ցեղերի 

տնտեսական կյանքի, երկրի ընդհանուր առևտրի, պետական եկա-

մուտների, հարկերի, տուրքերի, հողային ռենտայի, հողատիրու-

թյան ձևերի, հողօգտագործման եղանակների, գյուղացիության 

ֆեոդալական շահագործման և ընդհանրապես ագրարային հարա-

բերությունների հետ կապված շատ Հարցեր։ 

Այսպիսով, XIX դ, ռուսական իրանագիտության մեջ աչքի 

էին ընկնում վիճակագրական տեսությունները կամ առևտրական 

տվյալների ամփոփումները, ճանապարհորդների գրառումները 

կամ թե պաշտոնական անձանց, դիվանագիտական ներկայացու-

ցիչների ու ռազմական գործիչների հուշերը, որոնք արժեքավոր 

աղբյուրներ են երկրի ներքին և արտաքին հարաբերությունների 

բազմաթիվ հարցերի ուսումնասիրման համար։ XIX դ. երկրորդ 

կեսի ռուսական արևելագիտության մեջ կիրառվում էին գիտական 

մեթոդներ և որոշակիորեն ձևավորվում էին դրական ավանդույթ-

39 Атрпет, Рахим хан Сардар, Александрополь, 1910; Мамед Али шах. 
Народное движение в стране льва и солнца, Александрополь, 1909, От-
купная система в Персии, Александрополь, 1901. 

40 Д. Кафтырев, Исторические, географические и статистические све-
дения о Персии, СПб., 1829; Ю. Гагамейстер, О европейской торговле в 
Турции и Персии, «Журнал мануфактур и торговли», 1838, № 2; И. Бе-
резин, Путешествие по Северной Персии, Казань, 1852; Ф. Корф, Воспо-
минания о Персии, 1834—1835, СПб., 1838; Н. Масальский, Письма рус-
ского из Персии, т. 1—2, СПб., 1844; Генче, Специальная статистика 
Персии. «Известия КО ИРГО». 1876, вып. IV; Максимович-Васильковский, 
Отчет о поездке по губернаторствам Западной Персии (Азербайджана и 
Персидского Курдистана), 1900—1901 год, ч. 1—2, Тифлис, 1903; К. А. 
Баумгартен, Поездка по Восточной Персии... в 1894 г., СПб., 1896; Г. И. 
Тер-Гукасов, Экономические интересы России в Персии, М„ 1915. 

54 



ներ։ Հենց այդ պատճառով էլ այդ գրքերի մեծ մասը մինչ ա ւժմ 

էլ պահում է իր թարմությունը և բազմակողմանի հետազոտու-

թյունների համար հսկայական նյութ է ծառայում, Սակայն, ան-

հրաժեշտ է նշել, որ այդ աշխատությունները զուրկ չեն մեթոդո-

լոգիական թերություններիս, " Բ " ն ք հետևանք էին ձևավորվող 

բուրժուա կան պատմագրության և րնդհանրապես ժամանակի գի-

տության զարգացման մակարդակի, 

եթե Իր անի Սասին Ռուսաստանում հրապարակված աշխա-

տությունները ընդգրկում են գլխավորապես հյուսիսա ւին շրջան-

ների տնտեսական վիճակը և միայն առանձին դեպքերում են շո-

շափում Հարավային Իրանի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր կա-

Հյությունր, ապա արևմտաեվրոպական, հատկապես անգլիական և 

ֆրանսիական հեղինակները լայն տեղեկություններ են տալիս 

Իրանի հարավային, հարավարևելյան և հարավարևմտյան 2ԸՐ~ 

ջաննեյւի սոցիալ-տնտեսական վիճակի և հողային հարաբերու-

թ/ունների մ ասին ւ 

Արևմ տաեվրոպական պաշտոնական ներկայացուցիւչներր, 

զինվորականներր, տարբեր միսիաների անդամները, ճանապար-

հորդները և մինչև իսկ միսիոներները եղել են Իրանի տարբեր և 

միանգս՜մայն չուսումնասիրված շրշսւններում և հարուստ նյութ են 

Հավաքել այդ վայրերի վերաբերյալ ու հետագայում հրատարակել 

առանձին գրքերով։ Այդ գործիչներից մի մասը եղել է նաև Հյու-

սիսային Իրանում, և նրանց հաղորդած տվյալները հնարավորու-

թւուն են տալիս, ռուսական աղբյուրների տվյալների բաղդատու-

մով, տալ դրության ավելի իրական պատկերը։ 

Հասկանալի է, որ արևմտաեվրոպական պետությոլններր ու-

՛նեին իրենց որոշակի շահերը Իրանում և այդ ամենը այս կամ այն 

•ձևով իրենց արտացոլումն են գտել նշված հ եղին ակն երի գործ երում ։ 

Սակայն, այնուամենայնիվ, նրանք տալիս են հսկայական վւաս-

տական նյութ։ 

Պետք է նշել, որ արևմտաեվրոպական ուսումնասիրողներին 

մասնավորապես հեւոաքրքրել է իրանական գյուղացու, այսինքն՝ 

հիմնական արտագրողի իրավական վիճակը։ Այս հարցին անդրա-

դարձել են բազմաթիվ հեղինակներ, սակայն միշտ չէ, որ նրանք 

.կարողացել են տալ սպառիչ պատասխան։ Անգլիացի միսիոներ 

.Զեյմս Բասեթը, որը 1887 թ. հրատարակեց «Պարսկաստանը 
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իմամների երկիր»՝՝ սիմվոլիկ վերնագրով իր գիրքը, նկարագրելով 

հսկայական հարստությունների, այգ թվում և հողային հարստու-

թյունների կենտրոն/սրումը առանձին արքայաղների, պաշտոնյա-

ների և խաների ձեռքում՝ մի կողմում, և մասսայական աղքատա-

ցումը՝ մյուս կողմում, հատուկ ուշադրություն է դարձնում գյուղա-

ցու իրավունքների վրա և շեշտում, որ իրանական գյուղացին կա-

րող էր ցանկացած պահին հեռանալ կալվածատիրոջ հողից։ Այդ 

հարցին անդրադարձել է նաև Գասպար Դրոլվիլը «ճանապարհոր-

դություն Պարսկաստանում 1812—1813 թթ.յ> երկհատորյակում*2։ 

Ուշադրության արժանի է Դրուվիլի այն դիտողությունը, որ Պարս-

կաստանում դյուղատեր լինելը դեռ չէր նշանակում գյուղացիների 

վրա որևէ իրավունք ունենալ։ Սա, իհարկե, շատ կարևոր հանգա-

մանք է։ Սակայն որոշ հեղինակներ այդ հարցը ճիշտ չըմբռնելով, 

փորձել են հանդես գալ Իրանում գոյություն ունեցող հողային 

հարաբերությունների պաշտպանի դերում։ Այսպես, անգլիացի 

Վաթսոնը*3, նկարագրելով գյուղացիների դրությունը հատկապես 

ք>՝եհրանի շրջակալքում, հանգում է այն սխալ եզրակացության, որ 

նրանց դրությունը վատ չէր, և որ ճնշումների մասին եղած խո-

սակցությունները չափազանցված են։ 

Որոշ հեղինակներ նաև շփոթում են պետական հողատիրու-

թյան և պետության գերագույն հողատեր լինելու հասկացողու-

թյունները։ 

Անգլիացի էդվարդ Սթսյքը 1882 թ, հրատարակեց իր օրա֊ 

գիրը՝ «Վեց ամիս Պարսկաստանում»** վերնագրով, որի երկրոոդ 

հատորում անդրադառնալով հողատիրության տարբեր ձևերի հար-

ցին, կասկածի տակ է առնում պետական խալիսե հողերը մասնա-

վոր մարդկանց վաճառելու վերաբերյալ փաստերը։ Նա գտնում է, 

որ ընդհանուր տենդենցը արբաբի հողերի՝ տարբեր եղանակներով 

պետական սեփականության վերածվելն էր։ Սա, իհարկե, զուտ 

թյուրիմացություն է, քանի որ եթե իսկապես մասնավոր հողերի 

բռնագրավման և պետական հողերի ֆոնդի մեջ մտնելու փաստեր 

միշտ էլ կային, ապա դա «ընդհանուր տենդենց չէր»։ Մյուս կող-

մից՝ հայտնի է, որ պետական հողերը վաճառվում էին մեծ մաս-

շտաբներով։ Անկախ վերոհիշյալ հանգամանքներից, Սթեյքը ու֊ 

41 յ. ВавзеИ. Рег51а, ТЬе Լ Յ Ո Ժ օք 1 Ь Е 1աոատ, Լօոճօո, 1 8 8 7 . 
42 О. ОгоиьШе. уоуа^е еп Ре гее, репйегН 1ев аппееэ 1812 е1 1813. 
43 /?. №ււէտօո. А НЫогу օք Рег$1а քւ՜օա էհԸ Խքւոոէոք օք (Ие п1пе1еегиЬ 

сегПигу էօ 1Ье уеаг 1858, Լօոճօո, 1866. 
44 Е. Шаек. Տ1.Հ աօոէհտ 1п Регь1а, Լօոժօո, 1882. 
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շադրոլթքան արժանի դիտողություններ ունի գյուղացու և կալվա-

ծատիրոջ, ինչպես նաե կալվածատիրոջ ու պետության փոխհարա-

բերությունների մասին։ 

Բացի արևմտաեվրոպական ճանապարհորդներից, միսիոներ-

ներից և այլ ներկայացուցիչներից, Իրանի սոցիալ-տնտեսական 

վիճակի կամ նրա ագրարային հարաբերությունների մասին նյու-

թեր են հավաբել նաև պաշտոնական անձինք՝ դեսպանները, հյու-

պատոսներր, դեներալներր և այլ բս-րձրաստիճան պաշտոնյաներ։ 

Հայտնի է, որ XIX դ. սկզրներին հատուկ միսիայով Իրան էր եկել 

Տոն Մալքոլմր։ Նա հրատարակեց երկհատորանոց մի աշխատու-

թւուն "Պարսկաստանի պատմ ոլթյուն ըձւ*'' (1815) խորագրով, որի 

երկրորդ հատորում կանդ է առնում պետական և առանձին կալվա-

ծատերերի հողերի վարձակալման եղանակների և տրվելիք բեր-

քաբաժնի չափի վրա։ Ուշագրավ է նրա երկու դիտողությունը, 

նախ այն, որ գյուղատնտեսության զարգացման նպատակներով, 

որբ, ի գեոլ, րնդգծված քաղաքականություն չէր, կառավարու֊ 

թւունր ամայի հողեր էր տրամադրում հողագործներին, մանա-

վանդ, եթե նրանք ցանկանում էին այգի տնկել կամ շենք կառու֊ 

ցել։ Եվ երկրորդ այն, որ կառավարությունը սահմանամերձ վայ-

րերում քոչվոր ցեղերին, նրանց նստակյաց դարձնելու Նպատակով, 

ամենանպաստավոր պայմաններով մշակելի հողեր էր հատկաց-

նում, բայց հազվադեպ էր պատահում յ որ այդ ցեղերը հողը մ շտ-

կեին իրենց սպառման պահանջներից ավելին։ XIX դ. սկզբի Իրա-

նի ագրարային հարաբերությունների մասին Մ ալքոլմի բերած 

ավյալներր հետագայում օգտագործվել են անգլիացի և բազմաթիվ 

օտարազգի այլ հեղինակների կողմից։ 

Կարելի է հիշատւսկել նաև անգլիական դեսպան Հարֆորղ 

Տոնս Բրիջզին, որր հետաքրքիր հիշատակումներ ունի Իրանի XIX դ. 

սկւլբ ների ագրարային հարաբերությունների վերաբերյալս 

ռիշտ է, նրա գիրքը մեծ մասամբ վերաբերում է Իրանի քաղաքա-

կան կյանքին, սակայն քանի որ նա երկար շրջագայություններ է 

կատարել երկրռւմ, ապա մոտիկից կարողացել է ուսումնասիրել 

նրա սոցիալ-տնտեսական կյանքի հետ կապված մանրամասն/.ր։ 

Իրանի վարչական կառուցվածքի, հարկային սիստեմի և հող-

օգտագործման եղանակների մասին նյութեր կան նաև մի ուրիշ 

յ. Ма1со1т, Т1и; НЫогу օք Регв1а, Լօոճօո. 1816. 
յ 6 /Л Вгус/кея, Ап ассоши օք (Ье 1гапзасИоп5 օք Н18 .Ма^Ыу'в ա1տ-

Տ 1оп ւօ էհշ շօսրէ օք Регв1а քո И1е уеагэ 1807—1811, УО1. I. 
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անգլիական հյուպատոս Յեքթի «Խորասան և Աիսթանտ՝' աշխա-

տության մեջ. Ս ի и թան ի նահանգը շատ բանով էր տարբերվում 

Իրանի մյուս նահանգներից, ուստի և հետաքրքիր են հեղինակի 

հաղորդումները։ 

XIX դ. երկրորդ կեսի Իրանի սոցիալ-տնտեսական վիճակի, 

այդ թվում և ագրարային հարաբերությունների մասին եղած աղ-

բյուրներից ամենահարուստ տեղեկություններ պարունակում է 

Քերղոնի հայտնի աշխատությունը՝ «Պարսկաստանը և պարսկական 

հարցըյ>4', որը լույս է տեսել 1892 թ.՝ երկու հատորով։ Հեղինակը 

հսկայական նյութ է հավաքել Իրսւնի տնտեսական վիճակի և նրա 

արտաքին առևտրի վերաբերյալ։ նա չի թաքցնում, որ նրան ալդ 

բանը հետաքրքրում էր, քանի որ Իրանը ընդարձակ և շահավետ 

շուկա էր անգլիական առևտրի համար։ Քերզոնը վիճակագրական 

տվյալներ է մեջ բերում պետական ընդհանուր եկամուտների մա-

սին և տալիս է յուրաքանչյուր նահանգից ստացվող եկամտի գու-

մարը։ նա անդրադառնում է վարչական ապարատի ամբողջ հիե-

րարխիայի հարցին և ցույց տալիս նրա գիշատիչ բնույթը գյուղա-

ցիական մասսաների նկատմամբ։ նա մանրամասն վերլուծում է 

հարկային սիստեմը, ցույց տալիս հարկերի տարբեր ձևերը, 

նրանց գանձման եղանակները։ Հատկապես հետաքրքիր են հեղի-

նակի այն տվյալները, որ որոշ շրջաններ հարկադրվում էին ըն-

դունված չափից ավելին, իսկ մյուսները չափից պակաս։ Հեղինա-

կը հանգում է այն եզրակացության։ որ իրանական գյուղացին հեզ 

է, ենթարկվող և եթե նա կարողանա արդարացիորեն կդժգոհի ւգե-

տական գանձումներից։ 

Արևմտաեվրոպական հեղինակները Իրանի ընդհանուր վիճակի 

ուսումնասիրության ժամանակ մասնավոր ուշադրություն են դարձ-

րել նաև ազգային փոքրամասնություններին, նրանց սոցիալ-քա-

ղաքական վիճակին՝ դրանով իսկ բաց ահ այտ ելով երկրռւմ իշխող 

կարգերի ինքնատիպ ու առանձնահատուկ բազմաթիվ երևույթներ։ 

Հայտնի է, որ Քուրդստանը այդ ժամանակ բաժանված էր եր-

կու մասի։ Արևմտյան Իրանի սահմանամերձ շրջաններում բնակ-

վող քուրդ, ինչպես և լոր ու այլ ցեղերը մեծապես հետաքրքրում 

էին արևմ տ յան պետություններին՝ քաղաքական նպատակներով։ 

Արևմ տաեվրոպական բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ա/ցելել են 

այդ վայրերը և անհրաժեշտ նյութեր հավաքել ցեղերի կյանքի ու 

47 С. УМе, КИи^ап апй ՏւտէՅո, Լօոճօււ, 1900. 
48 О. Сиггоп, Регз1а апс! И1е РеЫап ОиеьИоп, УО1. 1-И, Լօոեօո, 1892. 
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կենցաղի, արտադրաեղանակի և ազ Հարցերի մասին։ Օրինակ, 

ս/նգ/իացի Բրանս/ր Հատուկ մի Էրս ս/ոդից իա յով եղել Է Քոլրդստա֊ 

հում, մոտիկից ուսումնասիրել ա էդ երկրամասը և իր Հետս։ զո տոլ֊ 

թւունների արզ լուն իր Հրատարակել 1841 թ.'՜։ Բրանտի աշխատու-

թ/ան մեջ արժ եքավոր մանրամասնոլթ /ուններով տրված են քուրդ 

ի/աների Հողային սեվւականության ձևերը, այդ Հողերի վբա աշ-

խատող գյուղացիների տնտեսական կա խվածություն ր կալվածա-

տիրոջից, նրանց կյանքի անտանելի ծանր պայմաններր, տեղե-

կություններ ս-ռանձին քուրդ ընտ ան հ բն երի տրամադրության տակ 

եղս/ծ Հողամասերի, անաճունների գլխա ցանակի և այլևայլ Հար-

ցերի վսր/սբե ր յա լ։ Քուրդստան՚ր մասին ուսումնասիրություն Է կա-

տարել նաև ան դլի ա ց ի Ֆր եյզերը, որը Կոստս/նդնուպոլսից մինչև 

Ի՚եՀրան կաս/արած իր ճամփորդության ընթացքում, ի թիվս բա-

զում այլ երկրամասերի՝ Հետազոտել Է նաև Քուրդստանը, ըստ 

որում ոչ միայն բուն Ք ուրդս տ անում, այլև Հ յուս իս ա րևելյան 

է՛րանում գտնվող Բոջնոլրդում, Դերեգեզո ւմ, և Քելաթ ում բնակվող 

բրդերի դրությունը ։ Հենց այդ պատճառով Էլ նրա բերած տվյալ-

ներր ամբողջս/կան են և վերաբերում են ինչպես Արևմտյան, այն-

ւ/լես Էլ արևելյան Իրանի տնտեսական վիճակին։ Ֆրեյզերը նշում՛ 

Է նաև, թե ինչպես իրանական իշխանությունները քուրդ գյուղա-

ցիությանր հ/որասանի շրջանում Հնազանդ պաՀելու Համար են-

թարկում Էին հարևան թուրքմեն ցեղերի ասպատակություններին 

և այդպիսով Հսկայական կորուստներ և վնասներ պատճառում՛ 

քբդերին։ 

ՎերոՀիշյալ Հեղինակների հավաքած նյութերը շատ մեծ ար-

ժեք են ներկայացնում XIX դ. առաջին կեսին Քուրդս տանում, ինչ-

պես նաև ամբողջ Արևմտյան Իրանում իշխող ագրարային հարա-

բերությունների ուսումնասիրման տեսակետից, Հատկապես եթե 

նկատի ունենանք, որ ուրիշ գրավոր փաստաթղթեր Համարյա չեն՛ 

մնացել։ 

Պետք Է նշել, որ շատ քչերին Է Հաջողվել ներթափանցել Արև-

մտյան և մասամբ Կենտրոնական Իրան և ուսումնասիրել այնտեղ 

բն տ կվող բախտ իա րին երի ու լորերի կյանքն ու կենցաղ/и Այդ իսկ 

տեսակետից Էլ արժեքավոր են Ռաու/ինսոնի ուսումնասիրություն-

49 ВгаЫ, N0(68 օո ո 1оигпеу (հասջհ а раг( օք КигйЫап, Լօոճօո, 1841 
50 յ. Ргавег, А МУШегз ,1оигпеу (Та(аг) քւ՚օա ՕօոտՕոԱոօթԽ (о ТеЬе. 

гап ս1է1ւ 1гауе1а էհքօսշհ \апоиа раП5 օք Рег$1а, Լօոճօո, 1838. 
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ներըտ>։ Նա Իրանում եղել է 1835, 1839, 1841 թթ., իսկ 1859— 

60 թթ. անգլիական դեսպան էր Բ՚եհրանում։ Նա ոչ միա/ն հա (անի 

ճանապարհորդ էր, Ա՛յլև ականավոր արևելագետ։ Ռաոլլինսոնը 

նկարագրել է րախտիարիների և լորերի ցեղային կաոուցվածքը, 

բնակչության տեղաբաշխումը, անդրադարձել Արևմտյան Իրանի 

ագրարային հարաբերությունների հարցին և այլն։ 

Արևմտաեվրոպական պետություններին հետաքրքրել է նաև 

հ յոլսիսարևմ տ յան Իրանում բնակվող քրիստոնյա ասորիների 

վիճակը։ Հայտնի է, որ իրենց նվաճողական քաղաքականութ(ունր 

իրականացնելու համար արևմտաեվր ոպոկւսն տերությունն երր 

կանգ չէին առնում ոչ մի միջոցի առաշ։ Այդ թվում նրանք լաւնո֊ 

բեն օգտագործում էին կրոնական հակասությունները։ Ուրմիա,ի 

շրջանում ապրող ասորիների կյանքն ու կենցաղը, ինչպես նաև 

նրանց մոտ իշխող ագրարային հարաբերությունները մանրամասն 

ուսումնասիրել է ամերիկացի միսիոներ Պերկինսը, որը ութ տարի 

ապրել է այդ վայրերումՏ2։ Պերկինսը ցույց է տվել /սաների ան-

սահման իշխանությունը իրենց ենթակա գյուղացիների նկատ-

մամբ. ըստ նրա, ասորի գյուղացին ատում էր իր տերերին և միա-

ժամանակ սարսափում նրանցից։ Ուսումնասիրելով Իրանի աշխա-

տավորության վիճակը, գործող հարկային սիստեմն ու տուրքերի 

չափը, Պերկինսը գալիս է այն եզրակացության, որ մահմեդական 

և քրիստոնյա գյուղացիները համարյա միատեսակ շահագործման 

էին ենթարկվում կալվածատերերի և խաների կողմից։ Պերկինոր 

միաժամանակ հիշատակում է, որ քրիստոնյաները պարտավոր 

էին որպես ոչ մուսուլման տալ հավելյալ մի հարկ ևս։ Պերկինսը, 

իհարկե, իր եզրակացություններին հանգում է միայն օրինական 

գանձումներից ելնելով, բայց չպիտի մոռանալ, որ վարչական մար-

մինները անհամեմատ ավելի ծանր շահագործման էին ենթարկում 

քրիստոնյա ռայաթներին։ 

Նա երկրի քայքայված տնտեսության պատճառները նույնպես 

բացատրում է ճիշտ, նշելով, որ դա նեխվս-ծ հասարակարգի, շա-

հագործման և թալանի արդյունք էր։ 

Հյուսիսարևմ տ յան Իրանում բնակվող ասորիների դրութ/ան 

ուսումնասիրումը արևմտաեվրոպական տերությունները շարունա-

կեցին նաև XIX դ. վերջերին։ Ուշագրավ է հատկապես անգլիացի 

51 КатИпэоп, N0(6.4 оп а ,)оигпеу քւ՚օա ТаЬг)2 էհւ՜օս^հ Рег51ап Киг-
Ժ1տ(ап, էօ И1е Տսէոտ օք Так1И1-5о1е!тап, 1914. 

52 մ- Регк'тэ, А гев'.йепсе օք 6էշհէ уеагв 1п Регви..., №\у-Уогк, 1843. 
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հիյոփի երկու Հատորանոց աշխասէոլթյունը, որ լույս տեսավ 

1Н91 թ.'՛է Բիշոփր Իրանում Է եղել 1890 թ., հա իր գրքում որոշ տեղ 

Է տայիս բախտիարի ցեղերին և նկարագրում նրանց չարքաշ գրու-

թյունը, փաստեր հաղորդում Հարավային Իրանի արաբական շըր-

շանների հողային Հարաբերությունների մասին, չնաւսւծ որ ոչ 

միշտ Է, որ նա կարողանում Է տալ իրերի իսկական վիճակը։ Սա-

կաւն ավե/ի արժեքավոր են ասորի գյուղացիների և նրանց մու-

սուլման կալվածատերերի փոխհարաբերութ յոձները բացահայ֊ 

տող 1'՚իշուիի մանրամասն հաղորդումներր։ Բազմաթիվ փաստերի 

Հիման վրա նա հանգում Է այն եզրակացության, որ երկրռւմ իշ-

խող Հաււարակարգի պայմաններում գյուղացիական մասսաները, 

անկախ նրանց ազգային ու կրոնական պատկանելությունից, տա-

ռապում Էին Հավասարապես։ 

!։իշով։ր այն փոքրաթիվ հեղինակներից Է, որ տվյալներ Է հա-

ղորդում նաև գյուղատնտեսության մեջ վարձու աշխատանքի կի-

րառման, գյուղատնտեսական բանվորների օրավարձի չափերի 

մասին և այլն։ 

Արևմտաեվրոպական (Гճանապարհորդներինյ> Հետաքրքրել Է 

նաև դեռևս XIX դ. սկզբներին իրանական տերիտորիայում գտնը-

վող անդրկովկաս յան ժողովուրդն երի դրությունը։ Հայտնի Է այն 

նվաճողական մտադրությունները, որ արևմտաեվրոպական պե-

տություններւր ունեին Անդրկովկասի նկատմամբ և այն ղերը, որ 

նրանք կսսոարում Էին ռուս-պարսկական երկու պատերազմ ների 

ժամանակ։ Միանգամայն հասկանա/ի Է, որ արևմտաեվրոպական 

տերությունների ներկայացուցիչներին հնտաքրքրում Էր Անդրկով-

կաս յան երկրներում տիրող դրությոմւը՝ պարսկական տիրապետու-

թյան տակ և դրա հետ կապված բազմաթիվ այլ հարցեր։ 

Այդ տարիներին Անդրկովկաս յան երկրներում եղած և այդ 

վայրերի քաղաքական։ տնտեսական վիճակը մոտիկից ուսումնա-

սիրած հեղինակներից կարելի Է թվարկել մի քանիսին։ 

Անգլիացի Քեր Պորթերը շրջել Է Հայաստանում, Վրաստանում 

ու Պարւ՚կաստսւնում և 1821 թ. հրատարակել իր օրագիրը**։ Ուղե-

վորութւան ճանապարՀի վրա գտնվող գյուղերում նա հետաքրքրվել 

Է հողի վարձակալման եղանակների, տարբեր հարկերի և տուրքե-

րի չավւերի մասին և այդ. ամենը գրի առել։ Սակայն հեղինակին 

հատկաս/ես հետաքրքրել Է այն, որ սահմանամերձ այդ նահանգ-

53 /. Ցւտհօբ, ,1оигпеу8 1ո Регз1а апй 1<ւսճ1տէՅՈ, Լօոճօո, 1891. 
54 /?. Кег Рог1ег. Тгауе1з 1ո Оеог^а, Регз1а, АгшеШа, Апс1еп1 ВаЬу-

1оп1а, 1ո էս՚օ уоЫтев, Լօոճօո, 1821. 



ների սարդարներն ու խաները սահմանները պաշտպանելու ոազ֊ 

մական ծախսերը հոգալու համար ոչ միայն ազատված էին իրենը 

նահանգի հարկը պետական գանձարան մուծելուց, այլև բուն Իրա-

նում ունեին ընդարձակ հողեր, որոնց եկամուտներր նույնպես 

յուրացնում էին։ 

Արևմտաեվրոպական ուսումնասիրողների Հետապնդած նպա-

տակն երր ավելի ցայտուն երևում են Մաքդոնալդ Քիննեյրի գրր֊ 

քումԼն։ Հեղինակը նկարագրելով գյուղացու լար քաշ վիճակը, հատ-

կապես հյուսիսարևմտյան շրջաններում, որոնց շարքում նա ղա-

սում է երևանի, Ղարարաղի, Ղարադաղի և այլ նահանգները, հան-

դում է այն եզրակացության, որ բնակչության մեծ մասը բավա-

կանին աղքատ էր և իր կյանքի բարելավման հուսով էր, որ ող-

ջունում էր ռուսների մոտեցումը։ 

Հայաստանի, Փոքր Ասիայի և Պարսկաստանի մասին հետա-

քըրքիբ փաստեր է բերում նաև անգլիական դեսպան Գոր Օզլիի 

քարտուղար ժակ Մորիեն՝ իր <гԵրկրորդ ճանապարհորդութ(ոլն 

Պարսկաստանում, Հայաստանում և Փոքր Ասիայում 1810 թ. մին-

չև 1816 թ.յ>56 երկհատորյակում։ Պարսկական տիրապետության 

տակ գտնվող երկրամասերի գյուղացիության դաման շահագործ-

ման մասին խոսելով, Մորիեն անդրադառնում է <гՍուրսաթи կոչվող 

հարկաձևին։ Նա նշում է, որ երբ իրենք հրաժարվեցին գյուղա-

ցիներից սուրսաթի անվան տակ ձրի մթերք պահանջել և առաջար-

կեցին մթերքը գնել դրամով, ապա գյուղացիները դրան էլ չհա-

մաձայնվեցին, որովհետև եթե խանը տեղեկանա նրանց մոտ գըտ֊ 

նըվող դրամի մասին, ավելի մեծ հարկեր կպահանջի։ 

Մենք թվարկեցինք XIX դարի արևմտագերմանական հեղի-

նակների մի քանի կարևոր աշխատությունները միայն։ Սակայն 

մեզ հետաքրքրող թեմայի նյութերի աղբյուրները դրանցով չեն 

սպառվում։ Առանձին հարցերի մասին հետաքրքիր նյութերի կա-

րելի է հանդիպել նաև անգլիացի Իսթվիկի, Վիչզի, Հութում Շինդ-

լերի և ֆրանսիացի Բինդերի ու ուրիշների գրքերում*7։ 

55 М. К։'ппе1г, А Сео(тгар1Иса1 шето1г օք 111е Рег$1ап Ешр1ге, Լօոժօո, 
1813. 

56 յ. Могг1ег. Бесопй уоуа^е еп Реке, еп АгшеШе е( йапв 1"А51е 
М1пеиге ք81է йе 1810 а 1816, РаПв, 1818. 

57 Е. ЕавЫ1ск, 1оигпа1 օէ а ճ1թ1օա8է'տ էհ гее уеагя гевтепсе 1п Рег$1а 
Լօոժօո, 1864. С. №'Ա1տ, Регв!а аа И 1տ, Լօոժօո, 1886. А. Ւ/օսէսա Տշհւոժ-
1ег. Еаэ1егп Регз1ап как, 1896. ВтЛег, Аи КигйШап, РаПв, 1887-
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Արևմտաեվյապական ժամանակակից Հեղինակները նույնպես 

այս կաս այն չափով անդրադարձել են XIX դ. Իրանի ադրարային 

Հարաբերա թ յուններին, դրան ցից ս/հտք է Հիշել Աննա Լամբտո֊ 

նին'*> 

Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի տարիներին նա եղել 

Լ Իրանամ, պաշտոնավարել Ւեհրանի անգլիական դեսպանտւոա-

նրւ Նա մոտիկից ուսումնասիրել է Իրանի ագրարային հարաբերու֊ 

թ քունն երր, շրջագայել է բազմաթիվ գյուղերում և տեղում հավա թել 

անհրաժեշտ նյութեր։ Աշխատությանը գւխավորապես վերաբերում 

Լ ժամանակակից Իրանի ագրարային հարաբերութ /ուններին. բայց 

գրթի ա ռաշին մասում նա անդրադարձել է նաև նախորդ ժամա-

նակաշրջաններին, այդ թվում և XIX դ. պատմությանը, որին նա 

Հաս/կացրել է հատուկ գլուխ։ Այստեղ արժեթավորր այն է, որ հե-

ղին ակր իրանական արխիվներից, Հատկապես ֆինանսների մի-

նիստրության արխիվներից և մեջլիսի գրադարանից օգտագործել 

Է գեոևս չհրապարակված փաստաթղթեր, որոնք նպաստել են հո-

ղս,տիրության հեսг կապված մի շարք հարցերի լուսաբանմանը։ 

Այդ փաստաթղթեր լ։ զեկուցումների ձևով են կազմված, որոնք 

վերաբերում են առանձին նահանգների Հողատիրության և հողօգ-

տագործման վիճակին, Հողաաիրության ձևերին, նրանց տոկոսա-

յին Հարաբերություններին, Հողի վարձակալման եղանակներին և 

այլն։ 

* * • 

Սովետական պատմաբանները, հենվելով մարքսիզմի կլասիկ-

ների ցուցումների վրա, իրենց աշխատություններում նշում են 

XIX դ. Իրանի սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքի երեք կարևոր 

տարրերր, դիտե[ով դրանք փոխադարձ կապի ու կախման մեջ։ 

Դրանք են՝ հողի և ջրի նկատմամբ ֆեոդալական իրավունքը ար-

տահայտող ւգետական սեփականությունը, մասնավոր ֆեոդալա-

կան տիրույթը՝ պետական գերագույն սեփականության ներքո, և 

հողատիրական համայնքը, նրան հատուկ գյուղացիական ժառան-

գական հողատիրությամբ և հողօգտադործմ ամ բ, որպես ֆեոդա-

լական արևելյան բոնաս/ետության հիմք։ 

Անդրկովկասի երկրների ֆեոդալական հարաբերությունների 

լուսաբանմանն է նվիրված սովետական ականավոր գիտնական 

Պետրուշևսկու. աշխատությունըм/ ճիշտ է ուսումնասիրությունը 

58 А. 1атЫоп, ЬапсПогй апс1 РеаБап! 1п Реге1а, Լօոմօո, 1953. 
59 И. Петрушевский, Очерк изучения феодальных отношений в Азер-

байджане и Армении в XVI—начале XIX вв., Л., 1948. 
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վերաբերում է XVI և հետագա դարերի հողային հարաբերութ/ան-

ներին, սակայն հեղինակը այդ հարաբերությունների պատմոլ-

թյունր հասցնում է մինչև XIX դ. սկզբները։ Աշխատության մեջ 

ուսումնասիրված են Իրանի հյուսիս արևմտյան ծայրամասերի, 

մասնավորապես Ատրպատականի և Հայաստանի հողատիրության 

ձևերը, հարկա(ին սիստեմը և բազմաթիվ այլ հարցեր, որոնք շատ 

դեպքերում ընդհանուր էին ամբողջ Իրանի համար։ Պետրոլշևսկին 

սովետական պատմագրության մեջ առաջիններից էր, որ ճշգրտեց 

և մեկնեց հողային հարաբերություններին վերաբերող բազմաթիվ 

տերմիններ, ինչպիսիք էին՝ օրինակ, թիուլը կամ մուլքը և այլն։ 

Հատկապես մուլք հասկացությունը հեղինակը քննում է իր զար-

գացման ամբողջ պատմության ընթաց քում և այդպիսով փաստո-

րեն տալիս հողի մասնավոր սեփականության պատմություն ր, 

նրա սաղմնավորումը, առաջացումը և հետագա զարգացումը Իրա-

նի ֆեոդալական տնտեսության պայմաններում։ Հատկապես ան-

հրաժեշտ է շեշտել, որ այդ դարերի Իրանի հ յուսիսարևմ տ յան 

ծայրամասերում գոյություն ունեցող ֆեոդալական հողատիրության 

տարրեր կատեգորիաների, հարկերի ձևերի և ընդհանրապես հող-

օգտագործման եղանակների բնութագիրը տալիս, հեղինակը այս-

պիսի եզրակացությունների է հանգում, որոնք մեծապես նպաս-

տում ես այդ երկրամասերի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր վի-

ճակի պարզաբանմանր։ Պետրուշևսկին միաժամանակ բազմաթիվ 

փաստերով ցույց է տալիս, որ արդեն XIX դ. առաջին կեսին տեղի 

էր ունեցել իրանական գյուղացիության մեծամասնության ամ-

լացումը հողին և նրա այսպես ասած аազատությանյ> հանգաման-

քը արդեն կորցրել էր իր բովանդակությունը։ ճիշտ է դեռևս ա/դ 

ժամանակ չէր ավարտվել գյուղացիական համայնքների քայքա/ոլ-

մը, սակայն նրանց մեծ մասը բավականին ծանր վիճակում էր 

գտնվում, քանի որ նրանք արդեն ֆեոդալական կախման մեջ էին 

պետությունից, ռազմական վերնախավից և ֆեոդալական աղ 

ինստիտուտներից։ Պետրուշևսկու աշխատությունը Իրանի հյուսիս-

արևմտյան ծայրամասերի հետևաբար և որոշ դեպքերում ամբողջ 

Իրանի սոցիալ-տնտեսական կառուցվածքի առանձին հարցերի 

լուսաբանման տեսակետից շատ արժեքավոր մի ուսումնասիրու-

թյուն է, 

XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբներին Իրանում գոյություն ունե-

ցող հողատիրության և հողօգտագործման ձևերին է նվիրված ա ֊ 

դըրբեջանական լեզվով 1964 թ. Բաքվում հրատարակված Շ. Թա֊ 
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ղիևաւի աշխատությունը՛''։ Հեղինակը իր ուսումնասիրությունը կա-

տարել է Հարուստ փաստական նյութի -.իման վրա, օգտսգործել 

բազմաթիվ աղբ աւրն եր ու արխիվային նյութեր և Հանգել է ճիշտ 

եգրակացությոլննեբիւ Աոանձին գլուխներ են Հատկացվել XIX դ. 

վերքի և XX գ, սկզբների Հողային սհփական ութ (ան ձևերին և հող-

օգտագործման եղանակներին։ Չնայած որ իր բովանդակությամբ 

սույն աշխատությունր Իրանի պատմության XIX դ. վերջին և 

XX դ. սկգբներին է վերաբերում, սակայն ս/արոլնակում է հարուստ 

նյութ ագրարային այն հարաբերությունների մասին, որոնք ձևա-

վորվում էին XIX դ. սկզրներից սկսած։ Հատկապես արժեքավոր են 

Ւաղիևայի բերած փաստերը Իրանի գյուղատնտեսութւան մեջ կա-

պիտալիստական հարաբերությունների ներթափանցման կամ, 

ինչպես հեղինակն է ասում, аկապիտալիզմի էլեմենտներիս մա-

սին։ Այդ >արցի հես։ կապված, հեղինակը անդրադառնում է նաև 

գյուղատնտեսության մեջ վարձու աշխատանքի օգտագործման 

հարցին, նշելով որ եթե վիճակագրական տվյալների պակասի 

պատճառով հնարավոր չէ պարզել դրա տարածումը XIX գ. վեր-

քին, սակայն արդեն XX դ. սկզբների մասին փաստեր կան, որոնք 

ցույց են տալիս, որ որոշ կալվածատիրական տնտեսություններում 

օգտագործվում էին վարձու աշխատանքը։ Հեղինակը ցույց է տա-

լիս, որ XX դ. սկգբներին արբաբի հողատիրությունը արդեն դար-

ձել էր հողատիրության հիմնական ձև և արդեն հանդես էին գալիս 

կապիտալիստական տիպի տնտեսություններ։ Այդ Բոլորից էլ 

բխում էր՝ գյուղացիության շահագործման ուժեղացման փաստը, 

գյուղացիության մասսայական հեռացումը դլուղից, նրա շերտա-

վորումը, գյուղացիության դասակարգային զարթոնքը հատկապես 

1905—11 թթ. հեղափոխության տարիներին և այլն։ 

Սովետահայ հեղինակները Իրանի XIX դ. սոցիալ-տնտեսա-

կան դրությունը կամ նրա ագրարային հարաբերությունները ա ֊ 

ռանձին ուսումնասիրման հարց չեն դարձել, սակայն նրանք ու-

սումնասիրել են Հայաստանում գոյություն ունեցող սոցիալ-տըն-

տեսական ընդհանուր դրությունը։ Եվ քանի որ XIX դ. առաջին 

տասնամյակներին Անդրկովկասի մի մասը դեռևս գտնվում էր 

պարսկական տիրապետության տակ և այնտեղ իշխող հողային 

հարաբերությունները Ռուսաստանին միանալուց հետո էլ դեռ որոշ 

60 ԼԱ. Тагы/ева, XIX эсрин сону вэ XX эсрин эввэллэриндэ Ирандж 
торпаг муллки^эти формалары вэ торпагдан истифада га]далары, Бакы, 
1 9 6 4 . 
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ժամանակ շարունակում էին գոյություն ունենալ, ուստի այգ աշ-

խատություններր որոշակի նյութ կարող են տալ նաև Իրանր ու-

սումնասիրողներին։ Անհրաժեշտ է, սակայն, անել հետևյալ վերսւ-

պահությունը։ Անդրկովկաս յան երկրների տվյալ ժամ անւսկաշրր-

շանի ագրարային հարաբերությունների այս կամ այն կողմը լու-

սաբանող փաստերը ոչ բոլոր դեպքերում կարող են օգտակար լի-

նել Իրանում իշխող ագրարային հարաբերությունների ուսումնա-

սիրման համար։ Ինչպես իրավացիորեն նշում է Խ. Ավդալբեկյա-

նը «...Արևելլան Հա (աստանոլմ կայսերական Ռուսաստանի ձեռք 

բերած ժառանգությունը միատարր չի եղել։ Այստեղ իրենց բաժի-

նը և ազդեցությունն են ունեցել վրացական, պարսկական և թուր-

քական պետությունները։ Սրւսնցից ամեն մեկը հողատիրության 

ու հողօգտագործման ուրույն կարգեր են ունեցել։ Պատմական 

կարևորագույն այս փաստը աչքի առաշ ունենալով Արևելյան Հա-

յաստանի մինչցարական ժամանակաշրջանը, հատկապես XIX դ. 

սկիզբը, չպետք է պատկերացվի որպես պարսկական ազդեցության 

միջավայր, իսկ Արևելյան Հայաստանում մնացած ամեն ինչը՝ որ-

՛պես պարսկական կարգերից անցած ժառանգություն։ 

Իրականում հողատիրության ու հողօգտագործման բնա-

գավառում մենք նույնություն ու նմանություն չենք տեսնում Պարս-

կաստանից, վրաց թագավորությունից և թուրքիայից միացված 

հայկական տերիտորիաներում...յ>6,« 

Հայ հեղինակների ուսումնասիրություններից կարելի է նշել 

Ա. Եսայանի «Մ ուլքադարական իրավունքը Հայաստանումл'2, Մ. 

Ադոնցի аԱրևելյան Հայաստանի տնտեսական զարգացումը XIX 

դարումս, Հ. Թուման յանի аՀայաստանի տնտեսական զարգա-

ցումը»", Ս. Մարկոս յանի аԱգրարային հարաբերությունները 

Արարատյան երկրռւմյ)65, և Խ. Ավգալբեկյանի «Հողային հարցր 

Արևելյան Հայաստանում 1801—1917 թթ.»։ 

Վերոհիշյալ ուսումնասիրությունները, հատկապես վերջին եր-

կուսը, կատարվել են Հայկական ՍՍՀ պետական կենտրոնական 

01 հ. Ս-ւ̂ դալբե՛լյան, Հողային Հարցը Արևելյան Հայաստանում, Երևան, 1959. 

էէ Տ. 
է2 А. Есаян, Мулькадарское право в Армении, Ереван, 1948. 
" М. Адонц, Экономическое развитие Восточной Армении в XIX ве-

ке, Ереван, 1957. 
м О. Туманян, Экономическое развитие Армении, Ереван, 1954. 
85 Ս. Մւսրկոսյսւն, Ագրարային հարարերությոմւները Արարատյան երկրռւմ. 

Երևան, 1959։ 
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արխիվի տարբեր ֆոնդերում պահպանված Հարուստ փաստաթըղ-

թերի Հիման վրա, փաստաթղթեր, որոնք այդպիսով դրվել են գի-

տական շրջանաոաթ/ան մեջ և անշուշտ արժանահավատ աղբյուր 

կարող են Հանդիսանալ ոչ միայն Արևելյան Հայաստանի, այլև 

որոշ դեպքերում ամբողջ Իրանի ագրարային Հարաբերությունն հ ֊ 

րր ուսումնասիրելու համար։ 

И ովետահա յ ուսումնասիրողներին Հետաքրքրել են հատկա-

պես, թե Անդրկովկասը Ռուսաստանին միանալույյ հետո հողատի-

րության նախկին կատեգորիաներից և Հողօգտագործման ձևերից 

որո՛՛նք շարունակեցին գոյություն ոմւենալ, ի՞նչ փոփոխություն-

ներով և Ի՞նչ նւգատակով։ հ. Ավդալբեկյանը գրում է. «...Արևել-

յան Հայաստանում ցարական կա ռս՛ վա րություն ր ոչ միայն պաՀ-

ո/անեց, այլև, ի վնս։ս ժողովրդական զանգվածների և Հօգուտ ար֊ 

տոնյալ դասի՝ Հիմնականում խորացրեց և ծավալեց եղած Հողա-

տիրական Հին կարգերըл (էջ 29)։ Այս Հանգամանքը շեշտելուց 

Հետո Հեղինակը Հանգում է նաև երկրորդ եզրակացության, որ 

«ցարական շրջաններն ու պաշտոնյաները տեսականորեն ժխտել 

են Հողի սեփականության իրավունքի գոյությունը մահմեդական 

պետություններից (Պարսկաստան և Թուրքիա) նվաճած այս երկ-

րամասերում։ Իրականում այդ իրավունքը ճանաչել և օրինակա-

նացվել է ցարիզմի կո ղմիցյ) (էջ 29)։ Այն ուհետև, Հեղինակը նշում 

է ։ որ մինչև այժմ էլ դեռ պարզված չէ, թե պարսկական տիրապե-

տության վերջին շրջանում գոյություն ունեցե՞լ է արդյոք հողի 

ֆեոդալական սեփականություն, և եթե եղել է, ապա այն զարգաց-

ման ինչ աստիճանի վրա է գտնվել։ 

Հենց այս Հարցը պա բզելու նպատակով է, որ Ս. Մարկոս-

յանը, ինչպես ինքն է նշում, իր ուսումն ա и իրութ յունները կատա-

րել է երեք ուղղությամբ՝ Հողային Հարաբերությունների, գյուղա-

ցիության իրավական դրության և գյուղացիության տնտեսական 

դրության՝ կապված շահագործման աստիճանի հետ։ Հ. Թուման-

յանը Երևանի խանության մեջ երեք տիպի Հողատիրություն է 

նկատել և մանրամասն պարզաբանել Սարդարի կողմից բաժան-

ված խանության գյուղերի չորս կատեգորիաները, բաՀրեքարա-

յին, յարիքարային, ռանջբարային և կապալով տված գյուղերը։ 

Մեր ուսումնասիրողները մանրամասն վերլուծել են ֆեոդա-

լական հողատիրությունր Արևելյան Հայաստանում, փաստական 

հարուստ նյութերի հիման վրա բացահայտել թիուլային Հողատի-

րության էությունը, մուլքադար ութ յան բովանդակությունը, աղա-

յական իրավունքը և յուրաքանչյուրին տվել սպառիչ պատասխան։ 
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Հատկապես ուսումնասիրման առարկա է դարձել մուլքադա֊ 

րությունը, Ա. Եսայանը իր աշխատության՝ «Մ ուլքադարա յին իրա-

վունքը Հայաստանում Ռուսաստանին միանալու նախօրյակին» 

գլխում մանրամասն վերլուծել է մասնավոր հողատիրության իրա-

վունքի հարցը ընդհանրապես մուսուլմանական Արևելքում, մաս-

նավորապես Իրանի տիրապետության տակ գտնվող Երևանի խա-

նությունում, Ուշադրության արժանի է հեղինակի այն բացատրու-

թյունը, որ մուլքադարային և թիուլային հողատիրությունը չնայած 

հանդիսանում էին խոշոր ֆեոդալական հողատիրության ձևեր և 

գյուղացիության ֆեոդալական շահագործման եղանակներ, սա-

կայն ունեին տարբերություններ, ինչպես հողի նկատմամբ սեփա-

կանատիրական իրավունքի բովանդակության, այնպես էլ սեփա-

կանատիրական այդ ձևերի առաջացման աղբյուրների տեսակե-

տից, Կարևոր է նաև հեղինակի այն եզրակացությունը, որ մուլ֊ 

քադարությունը որպես ֆեոդալական խոշոր հողատիրության ձև 

Արևելքում ուներ մի շարք ընդհանուր և միաժամանակ տարբերիչ 

գծեր Արևմուտքում, ինչպես նաև Ռուսաստանում գոյություն ունե-

ցող ֆեոդալական հողատիրությունից։ 

Հայ հեղինակների աքն եզրակացությունը, որ Ռուսաստանին 

միացվելուց առաջ ֆեոդալական հողատիրության բուն ինստիտու-

տը Արևելյան Հայաստանում մուլքադարությունն էր, չնայած դիր-

քով, հասույթների մեծությամբ, արտոնություններով թիոլլատեր 

մուլքադարներն առաջին տեղն էին գրավում, գալիս է ապացուցե-

լու, որ Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջանների ագրարային հարա-

բերությունները, շնորհիվ մի շարք հանգամանքների, ավելի զար-

գացած են եղել, քան բուն Իրանում, քանի որ, ինչպես ցույց են 

տալիս մեր ուսումնասիրությունները, մուլքադարոլթյունը, որպես 

մասնավոր հողատիրության գերիշխող ձև։ Իրանում լայն տարա-

ծում գտավ միայն XIX դ. երկրորդ կեսին։ 

Г. М. ЕГАНЯН 

ИСТОРИОГРАФИЯ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИИ 
В ИРАНЕ В XIX в. 

Р е з ю м е 

Труды иранских историков XIX в. содержат незначи-
тельный фактический материал для изучения социально-
экономического положения Ирана в XIX веке. Сохранились 
лишь официальные сообщения, содержащие описания поли-
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тических событий и весьма скудные сведения о социальном 
положении в стране. Только в XX в., и особенно после второй 
мировой войны, ряд иранских авторов исследовали различ-
ные вопросы внутренней жизни страны и опубликовали боль-
шой фактический материал, освещающий социально-эконо-
мическое положение Ирана в XIX в. и, в частности, аграр-
ные отношения. 

Дореволюционная русская историография дает богатый 
материал об аграрных отношениях в Иране в XIX в. После 
завершения присоединения Закавказья к России в 1828 г. 
унаследованные со времен персидского владычества в Закав-
казье земельные и другие отношения не могли измениться сра-
зу. Для решения целого ряда экономических и политических 
проблем в присоединившихся к России странах надо было 
изучить существующее там социально-экономическое поло-
жение. Этим и объясняется тот факт, что появление ряда 
статистических обозрений и экономических работ обобщаю-
щего характера относится главным образом к 30—40 гг. 
Несмотря на то, что опубликованные в XIX в. работы были 
написаны, в основном, с позиций защиты интересов царского 
самодержавия, они содержат огромный фактический мате-
риал, хотя и отличаются определенными методологическими 
недостатками, типичными для формировавшейся буржуаз-
ной историографии и уровня развития исторических наук 
того времени. 

Обширные сведения о социально-экономическом поло-
жении и земельных отношениях в южных, юго-восточных и 
юго-западных провинциях Ирана приведены в трудах и 
западноевропейских авторов, особенно английских и фран-
цузских. Многие западноевропейские официальные предста-
вители, военные и дипломатические деятели, члены различ-
ных миссий, миссионеры и путешественники, побывавшие в 
различных провинциях и малоизученных округах Ирана, 
собрали богатейший материал и опубликовали ряд работ, 
в которых нашли отражение и колониальные цели западно-
европейских государств. 

Ценные сведения об аграрных отношениях в Иране и 
феодальных отношениях в Закавказье в XIX в. содержатся 
в работах советских историков. В этих трудах исследованы 
формы землевладения, налоговая система и многие другие 
вопросы, связанные с аграрными отношениями в северо-
западных районах тогдашнего Ирана, характерные, в основ-
ном, ,и для всего Ирана. 
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Լ. Լ ՓԱ.ՀԼն4մ.նՅԱն 

ԾԽԱԽՈՏԻ ԿՈՆՑԵՍԻԱՅԻ ԴԵՄ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 
ԻՐԱՆՈՒՄ X I X ԴԱՐԻ ՎԵՐՋԵՐԻՆ 

80-ական թվականներին Իրանում ծավալվում է հակագաղոլթա-

րարական և հակաֆեոդալական մի շարժում, որը պաշտպանելով 

ժողովրդի տնտեսական և քաղաքական շահերը, հետևողականորեն 

պայքարում էր ֆեոդալական իշխանության և նրա դաղութարար 

հովանավորողների դեմ։ 

Պետք է նշել, որ այդ մեծածավալ շարժումը Նասր-էդ-Դին 

շահի թագավորության ժամանակաշրշանում բարիների շարժումից 

հետո ամենանշանավորն էր, որի ընթացքում Իրանի ժողովուրդը 

գիտակցեց համ ախմ բվածութ յան ուժը։ 

նասր-էդ-Դին շահը 1889 թ. երկրորդ անգամ ճամփորդություն 

է կատարում դեպի Եվրոպա։ 

Անգլիական մոնոպոլիաները ձգտում էին՝ օգտագործելով շա-

հի այս ուղևորությունը, տնտեսական տարբեր կոնցեսիաներ ձեռք 

բերել Իրանում։ 

* * * 

XIX դ. կեսերից Իրանը օտարերկրացիներին մի շարք կոնցե-

սիաներ է տալիս։ Գաղութարար պետությունների ձեռք բերած կոն-

ցեսիաները, ստորագրած պայմանագրերը, տված փոխառություն-

ները, մասնավոր կապիտալի ներդրումները և առևտրի մոնոպո-

լիան սկիզբ են դնում Իրանի տնտեսական և քաղաքական ստրկաց-

մ անը։ 

Բազմաթիվ կոնցեսիաներից մեկն էր ծխախոտի կոնցեսիանг 

որ 1890 թ. տրվեց անգլիական գաղութարարներին։ 

Ծխախոտի կոնցեսիայի ձեռք բերման շուրջը բանակցություն-

ներ վարելու գործը Անգլիայում հանձնարարվեց Ջերայլդ Բ՚ալբո-
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թին, որր Անոլիայի մինիստրների նախագահ Լորդ Սոլզրերիի ի/որ-

Հրրդս/տ ո/ներից էր։ Տեղյակ լինելով Ա մին Էս-Սոլթանի կաշառա-

կեր//։ թ /անր, նա բանակցությունների ընթացքում Մեծ վեզիրին 

առ ահարկությունն եր արեց և խոստումներ տվեց: Ամին Էս-Սոլթա-

նր իր Հերթին այդ Հարցի շուրջ զեկուցեց շաՀին, պարզաբանեց 

աւդ զոոծարբի շահավետությունն ու աոավելութ ւունն երը և ա/ն 

ներկայացրեց որս/եււ "գտնված գանձյ,՝ ւ 

«Այսպիսի ոխակալ, եսամոլ, շվայտ և ապիկար թագավորնե-

րի և ան/սրժս/ն ս/ալատականների օրոք պարզ է, թե երկրի վիճակր 

ուր //աբող էր Հասնելս2, — գրում է Հասան Հալ/սջր։ 

Չնայած ծխախոտի կոնցեսիոները մեկ անձն ավորութ (ուն էր, 

բայց Լոնդոնում կազմվեց մի ընկերություն՝ 630,000 ֆունտ սս/եռ-

լինդ կապիտալով1։ Կոնցեսիոն իրավուն քներով Հիմնադրված այդ 

ընկերությունը պետք է կոչվեր «Իրանի կայսերական ծխախոտի 

կորսր։րացիաււ ։ 

Թալբոթր 1890 թ. գարնան սկգբներին դալիս է Թեհրան։ Շահը 

նախաւգ/и գիտեր, որ պայմանագրի ստորադրության համար կոն-

ցեսիոներր նրան 25,000 լիրա է նվիրևլոժ։ ոՇաՀը, — դրում է Մա-

լեքզադեն,— որն իր էությամբ այնքան գծուծ էր, որ մեկ թումանից 

Էւ ւէր հրաժարվի, 25,000 լիրայի անունը լսելուն պես գլուխ ր 

/զատվեց և անմիջապես ստորագրեց պա յմ անադիրըՅ?։ 

Պահպանվել է մի փաստաթուղթ, որր հաստատում է Իրանի 

կառավարող շրջանների կաշառակերությունը և դավաճանությու-

նը՛'. աքդ Բ՚ալբոթի նամակն է Ամին էս֊Սոլթանին, որ գրել է մինչև 

Իբ/սն ժամանելը։ Ահա այն. «Ես՝ մա/որ Բ՚ալբոթս, պարտավորվում 

եմ մեծապատիվ ազնվական Ամին Էս-Սոլթանին և Նորին վեհա-

փառություն Իրանի շահին տալ 40.000 ստեռլինգ։ Այս գումարից 

10.000 ստեռլինգը կվճարվի «Ռեժիս կոնցեսիոն պայմանագրի փո-

խանակման օրը, 10.000 ստեռլինգր կոնցեսիայի գործունեության 

* Նույն տեղում, էք 25լ 

2 С>՝՝Л՜^ 'О^У լ յ ^ ՝ - ^ ' { Г ^ ՝ 

•о լք> мгр. ՚ յ Լ տ յ Լ յ «^«^-^տ 

* "V ժ> ' հ Տ } ) | л ч ' ՚ 

е Իբր ահիմ Ւեյմոլրիի հաղորդմամբ ծխախոտի ընկերությունը մոտ չորս-

• ար յուր հազար թուման կաշառք էր տվել Ամին Էս-Սոլթանին, փոխարքա Քամ-

ոան Միրզային և այլ ազդեցիկ պալատականների։ 
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ծավալելոլ առաջին օրը, իսկ 20.000 ստեռլինգ մնացորդ գումարը 

պայմանագրի իրագործումից երկու ամիս անց։ 

Փարիզ, 1889 թ.»1 

1890 թ. մարտի 2 0 ֊ ի ն Բ։եհրանում վավերացվում է Բ՚ալբոթ 

անգլիական րնկերության և Իրանի միջև հիսուն տարի ժամկետով 

կնքված պայմանագիրը։ Այն բաղկացած էր տասնհինգ գլուխնե-

րից։ Ծխախոտի ընկերությունը պարտավորվում էր 1'րանի կառա-

վարությանը վճարել տարեկան 15.000 ֆոլնտ-ստեռլի նգ, եկա-

մուտների մեկ քառորդը և կասլիտալի հինգ տոկոսի դիվիդենտը։ 

Պայմանագրի երկրորդ կետի համաձայն ամբողջ Իրանի ծխախոտի 

մշակման, թե՛ ներքին և թե' արտաքին վաճառքի, ծխախոտի ցան-

քերի վրա հսկողության, ինչպես նաև ծխախոտի արժեքի որ։.շմ։սն 

իրավունքը վերապահվում էր ընկերէւթյանը։ 

Եթե իրանական հողագործը մինչ այդ իրավունք ուներ իր 

բերքը վաճառել ցանկացած մարդուն, իր ցանկացած գնով, նույ-

նիսկ նախքան բերքը հանձնելը, նրս• արժեքը գնորդից ստանալու 

պայմանով, այժմ նա իր բերքր կարող էր վաճառել միայն ընկե-

րությանը, այն էլ վերջինիս սահմ անս՚ծ գնով։ 

Իմպերիալիզմի հարցերը ուսումնասիրելիս, Տ. Եգեռի аՊարս-

կաստանը և Պարսկաստանի հարցը» աշխատության մեջ տրված 

գնահատականը ծխախոտի սույն պա յմ անագրի անհավասար գրռ-

ւիողական բնույթի մասին գրավում է Վ. Ի. Լենինի ուշադրությունը։ 

Հենվելով Եգեռի այն վկայության վրա, որ 13 միլիոն մարկ 

ունեցող ընկերությունը այդ կոնցեսիայի շնորհիվի 71/з միլիոն զուտ 

շահ պետք է ստ անար, Վ. Ի. Լևնինը լուսանցքում, որսւէս գաղու-

թատիրական գիշատիչ բնույթի պայմանագրի նմուշ, նշել է՝ отԼավ 

օրինակս և դիմացը դրել է երկու բացականչական նշան*է 

Ծխախոտի ընկերությունը անմիջապես գործի անցնելով, իր 

ճյուղերը տարածեց ամբողջ Իրանով մեկ։ 

Ծխախոտի ընկերությունը, երկրի իշխանությունների տեղե-

կությամբ, մի հրաման Է հրատարակում, որով այնուհետև ոչ ոք 

իրավունք չուներ ծխախոտի բերքը ընկերությունից բացի մեկ ու-

րիշին վաճառել, իսկ անձնական օգտագործման համար կես մա֊ 

8 В. И. Ленин, Тетради по империализму, Поли. соир. соч., т. 28, 
стр. 705. 
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նից' ավելի ծխաի/ոտ դնել չէր թույլատրվում՛։ Խախտողներին 

խիստ պատիժ էր սահմանվում։ 

կրր Հասնում է բերքի գնման ժամանակըյ ծխախոտի ընկերու-

թյան ներկայացուցիչների կողմից վարձված պարսիկ պաշտոն յա-

ների և գյուղացիների միշև ծխախոտի գնի շուրջը կատաղի բա-

խումներ և վիՇաբանություններ են ծագում։ 

Պայմանագրի վեցերորդ կետի Համաձայն բերքը պետք է գըն-

վեր կանխիկ դրամով։ Կոնցեսիայի գործակալները դիմում են 

ւսյսպիսի պարսավելի քայլերի, բերքը տիրոջ մոտ արգելքի տակ 

էին սլաՀում և Հողագործին կամ առևտրականին անելանելի դրու-

թյան մեջ դնելով, վերջ ի վերջո, իրենց թելադրած գնով վերցնում 

էին նրանից։ 

Բնակչության մեջ չափազանց գաղտնի և աննշան ծավալով 

կատարվող ծխախոտի առևտուրը լրիվ վերացնելու նպատակով, 

1891 թ. դեկտեմբերի 9-ին ընկերությունը մի այլ հրաման է ար-

ձակում, ըստ որի Իրանում ծխախոտի առևտուրը բացառապես 

ծխախոտի բնկերությանն էր վերապահվում։ Ծխախոտի գործով 

զբաղվել ցանկացողները պետք է այդ ընկերությունից գրավոր 

թույ/տվություն ունենային և պահպանեին նրա կանոնադրությոմւը։ 

Այդ նպատակով ընկերության կողմից պատրաստվում են քառա-

սուն հազար արտոնագրեր, որոնք մեկ տարի ժամկետով և մեկ 

թուման արժեքով վաճառվում էին ցանկացողներին։ 

Ընկերությունը Իրանի տարբեր ծայրամասերից հավաքած 

ծխախոտը, Հատուկ նշաններով կնքված, մեկ չարաք* և կես ման 

քաշ ունեցող քսակներով վաճառքի է հանում։ 

Ընկերության այս և մյուս ձեռնարկումները ժողովրդի մեջ ահ 

ու սարսափ են առաջացնում և ամենուրեք քննարկման առարկա 

դառնում ։ 

Ուշադրության է արժանի մի անվանի իսֆաՀանցոլ նամակը 

ուղղված իր մտերիմներից մեկին, որտեղ Հանգամանորեն նկա-

րագրված է Իրանի հողագործի ընչազուրկ, ողբալի կյանքը, դի-

մակազերծ է ան,ււմ (Гբարեխիղճ եվրոպացունд և բացահայտում 

նրա հարստահարիչ քաղաքականության էությունը՝0։ 

* Ման—կշռի չափ, որը Իրանի առանձին վայրերում տարբեր է, այսպես, 

Ւավրիզի ման՝ մոտ 3 կգ, շահի ման՝ մոտ 6 կդ, Օ-եյի ման՝ մոտ 12 կգ։ Տվյայ 

դեպքում հեղինակը նկատի ունի թավրիզի մանը։ 

9 քք | л ч * > 4 ) У " ք-Հ*V՝ 
❁ Չ արայ:—Կւռի լափ, հավասար է մոտավորապես 750 դրամիւ 

1 0 <յ> ՚ Հ $ յ ) 1л<՝- > 4 ) У 
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Իրանի գյուղացիության ծանր վիճակը լէր կարող իրեն զգացնել 

չտալ։ Ծխախոտի կոնցեսիան ավելի սրեց երկրռւմ տիրող ֆեոդա-

լական հակասությունները և հասցրեց մեծածավալ շարժման։ 

Իրանում ծխախոտի կոնցեսիայի պայմանագրի դեմ պայքարի 

են դուրս գալիս հասարակության լայն շրջանները՝ ազգային բուր-

ժուազիայի մի մասը, գյուղացիությունը, որը կազմում էր Իրանի 

ամբողջ բնակչության մեծամասնությունը և տառապում էր ինչ-

պես ներքին՝ ֆեոդալական բռնապետական կարգերի, այնպես է։լ 

օտարերկրյա գաղութարարների շահագործման ծսւնր լծի տսւկ, 

մանր առևտրականները և քաղաքային բնակչության մի մասը, 

ստորին հոգևորականությունը, ինչպես նաև բարձրաստիճան հո-

գևորականության այն մասը, որը տուժում էր ստեղծված դրոլ-

թյունից։ 

Հե տաքրքիր է կանգ առնել պանիսլամիզմի հիմնադիր Սեյիդ 

Ջամալ֊էդ֊Դին Աֆղանի/ւ նշված պայմանագրի դեմ ծավալած գոր-

ծունեության վրա։ 

Երբ Իրանում սկսվում է ծխախոտի կոնցեսիայի դեմ համա-

ժողովրդական շարժումը, Սեյիդ Ջամ։սլ-էդ-Դինը Բս՚սրա քաղաքից 

Հաջի Սեյիդ Ալի Աքբաբ ֆալ Ասիրիի միջոցով, որը նույնպես Շ ի ֊ 

րազ քաղաքում ծխախոտի կոնցեսիայի դեմ պայքարելու համար 

իշխանությունների կողմից աքսորված էր, մի նամակ է ուղարկում 

Սամարայի* մոջթեհիղ Հաջի Միրզա Հասան Շիրազիին, որտեղ 

նկարագրում է պարսիկ ժողովրդի ծանր վիճակը, պարզաբանում է 

ծխախոտի կոնցեսիայի քայքայիչ հետևանքները, սաստիկ քննա-

դատության է ենթարկում Իրանի պետական ղեկավարման մեթոդ-

ները, խոսում է եվրոպացիների կողմից կատարվող կողոպուտի և 

ժողովրդի սնանկացման պատճառների մասին։ Նա այդ նամակով 

համոզում և անգամ պարտադրում է Միրզա Շիրազիին, որպեսզի 

այդպիսի պատասխանատու պահին, երբ երկիրը վաճառվում է 

օտարերկրացիներին, նա տիրություն անի Իրանի թշվառ ժողովըր-

դին և որպես շիաների մեծ առաջնորդ բանադրանքի ենթարկի այգ 

կոնցեսիան։ 

«...Այս ամբողջ դժբախտությունը, — գրում է նամ ակում,—որ 

պատել է պարսից ժողովրդին, այն չարիքները, որոնք առիթ են 

հանդիսացել, որպեսզի օտարերկրացիները տիրանան իսլամական 

երկրին և ոտնձգությոմւներ կատարեն մուսուլմանների իրավունք֊ 

* Ա աժ արա—շիաների սուրբ քաղաքը, որը գտնվում է Ի բաքում ւ 
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ների վ յ ՚ ա , այդ բոլորը ինչպե՞ս կարող է չազդել թեզ վրա... Դու 

մեծ պատասխանատվություն ես կրում ժողով յէ դի ճակատագրի հա-

մար... Դու ես հանդիսանում շիաների առաջնոյւդր, բաղի քեզնից 

ոչ ոք չի կարողանա ժողովրդին փրկել։ Եթե արդարութ/ան համար 

ր մ բո и տան աս, բոլորը համախմբված քեղ կպ աշտ պան են... 

Իր/սնի թագավորը անսկզբունք և ազգադավ Է, տկարացել Է 

նրա միտքը, նա դարձել Է դաժան, ինքն այլևս անկարող Է երկիրը 

ղեկավարել և ժողովյւդի շահերը պաշտպանել։ Այդ պատճառով 

երկրի ղեկր հանձնել Է մի պիղծ մարդու (նկատի ունի Ամին Էս-

Սո/թանին—Լ. Փ.)։ նա բարեկիրթ մարդկանց հետ դաժանությամբ 

է վարվում և ամբողջ երկիրը վաճառում է եվրոպացի!լերինս։ — 

Այնուհետ և Սեյիդ Ջամալ-էդ Դինը թվ արկում է օտարերկրացինե-

րին տրված բազմաթիվ կոնցեսիաները, դատապարտելով դրանք, 

և նամակը ավարտում է հետևյալ բառերով. «...Ինչպե՞ս կարելի 

է հանդուրժել, որ մի պիղծ ավազակ իսլամի երկիրը այդպիսի էժան 

գնով վաճառքի հանի...И1՝։ 

Կարևոր դեր էին խաղում այդ ժամանակ լայն տարածում 

զտած թռուցիկները, որոնց նշանակության վերաբերյալ 1896 թ. 

«Ֆրանկֆուբտեր ցայտունդ.а թերթը այսպես է գրել. «Երեք տարի 

առաջ նասեր Էդ-Դին շահի և արքայազների սենյակներում թղթեր 

գտան, որոնց մեջ պահանջվում էր Իրանում նոր բարեփոխումներ 

անցկացնել։ Միաժամանակ դրանց մեջ գրված էր. «Եթե այս թուղ-

թր դուք ձեր սենյակում եք գտնում, ապա համոզված եղեք, որ 

նրանց հեղինակները մուտք ունեն պալատ։ եթե նոր բարեփոխում-

ներ չսւնցկացնեք, ապա ձեր ոչնչացումը մեզ համար շատ դյուրին 

է։ Շահը կարգադրեց հարցաքննություն կատարել։ Պարզվեց, որ 

հանցավորն երր1 տասը հոգի, Տամալ էդ֊Դինի հետևորդներից էին, 

այդ թվում Միրզա Ռեզա Քերմսւնին»12։ 

Վերջինս ծխախոտի կոնցեսիայի դեմ ծավալած իր գործու-

նեության պատճառով ձերբակալվեց և աքսորվեց ՛Հա զվին ։ որտեղ 

չորս տարի ու չորս ամիս բանտարկված մնաց։ 

նասեր Էդ-Դին շահը սպանվեց Շահ Աբդոլլ Աղիմում 1896 թ. 

մայիսի 1-ին։ «Այդ սպանությունը, — գրում է Բրաունը,—նույնպես 

անուղղակիորեն այդ չարաբաստիկ կոնցեսիայի արդյունքն էրՏ 

" 8 Л - Э Г 1ЛЧ- > \ > ) \ Յ Տ 

1 2 П Г ՛ Ո Ք . ' ^ Յ Ա Օ Ա Օ ՒԷՍՒ* 
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որի դեմ պայքարելու համար Միրզա Մոհամմեդ Ռեզա Քերմանէւն 

որոշեց վրիժառու լինել»13։ 

Միրզա Ռեզա Քերմանին օգոստոսի 10-ի խաչաձև հարցաքըն-

նության ժամանակ խոստովանեց, որ ծխախոտի կոնցեսիայի դեմ 

շարժման ժամանակաշրջանում ինքն է եղել հետևյալ թռուցիկի հե-

ղինակը. 

<гՈհ հավատացյալներ, ոհ մուսուլմաններ, ծխախոտի կոնցե-

սիան գնաց մեր ձեռքից։ Քարուն գետը գնաց, շաքարի արտագրու-

թյունը գնաց. Ահվազի ճանապարհը գնաց։ Եկավ բանկը և տրամ-

վայը, երկիրը ընկավ օտարերկրացիների ձեռքը։ Շահը կարևորու-

թյուն չի տալիս մեր շահերին։ Ուրեմն վերցնենք գործը մեր սե-

փական ձեռքը(14 

* * * 

Ելնելով պայմանագրի տված իրավունքներից, անգլիացիները 

սփռվեցին Իրանով մեկ և հաղթանակած պետության նման, երկրի 

բոլոր ծայրամասերն ուղարկեցին վերակացուներ, բոլոր վայրե-

րում վարձեցին հեծյալներ, ժամանակակից զենքերով զինե[ով 

նրանցX16 

Ֆարս նահանգը, որպես Իրանի ծխախոտի կենտրոն, առաջին 

հերթին գրավում է «Ռեժիв ընկերության ուշադրությունը։ 

Մի խումբ պարսիկ վարձակալներ, մի անգլիացու ղեկավա-

րությամբ, մեկնում են Շիրազ։ Այդ խումբը ուներ Ամին Էս-Սոլ֊ 

թանի հանձնարարական նամակը՝ ուղղված Ֆարսի նահանգապետ 

արքայազն Մոթամեդ օլ֊Դովլեին, որով կարգադրվում էր ամենու-

րեք օժանդակել անգլիացիներին և արժանավայել ընդունելություն 

ցույց տալ։ 

Աղբյուրները վկայում են, որ Ֆարս նահանգի վաճառական-

ները լայն գործունեության էին ծավալել Շիրազ քաղաքի բնակ-

չության մեջ՝ ծխախոտի կոնցեսիայի դեմ և պարզաբանել նրա 

կողոպտիչ բնույթր։ 

1891 թ. ապրիլ ամսին, երբ անգլիական «Ռեժի» րնկերոլթյան 

աշխատակիցները մոտենում են Շիրազ քաղաքի արվարձաննե-

րին, քաղաքի բնակչության մեծամասնութ ւունը, վաճ առականու֊ 

13 Е. Вгочте, А. №ггэ1Н-е օք КесеШ ЕуегИв 1п Регв1а, Լօոճօո, 1909, р. 7. 
14 М. Павлович и С. Иранский, Персия в борьбе за независимость, 

М„ 1925, стр. 105. 
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թյուն դրդմամբ, փակում Լ շուկան ու խանութները և համախըմբ֊ 

վու մ քադս/քի ոՎաքիլ» մզկիթում՛'՜։ 

Ոմն Ֆալե Ասիրի բարձրանում է ամբիոն, կապա /ի տակից 

Հանում է թուրր և հա /տարարում. <гԱյսօր սրբազան պատերազմ 

է։ Ես ունեմ մի թուր և երկու կաթիլ արյուն։ Այն օտարերկրացին, 

որր ծխախոտի մենաշնորհի հարցով Շիրազ կմտնի, ես նրա փորը 

կպատռեմ այս թրովս11։ 

Երբ ընկերության ներկայացուցիչները տեղյակ են դառնում 

այդ իրադարձությանը, մնում են քաղաքի արվարձաններում և չեն 

համ արձակվում մտնել քաղաք։ Ստեղծված դրության մասին հե-

ռս/զրամ են Բ՚եհրան՝ անգլիական դեսպանատուն 

Այդ իրադրության մասին Թեհրան է հեռագրում նաև Ֆար-

սի նահս/նդա/զետը1'յ։ 

Անկասկած այս դեպքերը Ւեհրանոլմ զգաստացրին ընկերու-

թյան վ/սրչությանը, ինչս/ես նաև Անգլիայի նշանակած նոր դես֊ 

պան Լասելին։ Ւեհրանում Անգլիայի դեսպանը ընկերության ներ-

կս/յացուցչի հետ ներկայանում են Ամին էս֊Սոլթանին և պահան-

ջում անհապաղ լուրջ միջոցներ ձեռնարկել ժողովրդի ըմբոստու-

թյան ուժեղացում ր կանխելու համար։ 

Ֆարս նահանղում կարգ ու կանոն հաստատելու գործը հանձ-

նարարվում է Ղավամ օլ-Մոլքին։ Վերջինս զենքի ուժով ժամանա-

կավորապես խափանում է ժողովյրդի ապստամբությունը Շիրազ 

քաղաքում։ Ընկերության գործակալների որոշումը՝ փոքր զիջում-

ներով մեղմացնել ապստամբների դիմադրությունը և որոշ արտո-

նություններ տալ ծխախոտագործներին, ս/պարդյուն եղավ20։ 

Կենտրոնից ստացված հրահանգով ձերբակալվում և արաբա-

կան Իրաք է աքսորվում շարժման ղեկավարներից Սեյիդ Ալի Աք-
„ , „ „ „ 2 1 , բարր I 

Հես/ագայում Բա սրա քաղս/քում նա հանդիպում է ունենում 

Սեյիդ Տամալ Էս-Դինի հետ։ Վերջինս առիթից օգտվելով, բողոքի 

մի նամակ է գրում Ս ամ արա՝ շիաների առաջնորդին և Սեյիդ Ալի 

Աքբարի հետ ուղարկում։ 

ւց Նույն տեղում, էշ 69։ 

" 1ГЛ ' О ՝ / * ՝ ^ ^ ֊ ^ Տ Յ ՜ ^ ՞ ( Н ) ^ ՝ ՚ 0 > \ Յ Տ Լ Լ » Հ Տ ^ ՜ * - * 

И Լ Բ 1ЛЧ- > \ > ) \ Յ » ' ^ Հ + Հ Հ Г ^ У ՝ 

" 1ГЛ Յ » < _ Л 1 ֊ « О \ 

20 ^.-14 մ» 'ՀՏ}) 'ЛЧ- յ^յ-?՝ 

2 1 1ГЛ ^ Տ - 1 ^ - ^ ՝ С ? ^ ^ ' 
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Սեյիդ Ալի Աքբարի ձերբակալումը Ղավամ օլ-Մոլքի մարդ, 

կանց կողմից Շիրազ ի վաճառականներին առիթ է տալիս պայ-

քարի ավելի լայն գործունեություն ծավալելոս Շիրա զի բնակչու-

թյունը ոտքի է ելնում, տեղի է ունենում բախում, որի ընթացքում 

երկու կողմերն էլ մեծ քանակությամբ զոհեր են տալիս1՝1։ 

Շիրազի իրադարձությունները արձագանք են գտնում Բ՝եհրա-

նում։ որտեղ անստորագիր սպառնալից նամակները թ՚սփանցոլմ 

են անգամ շահի հարեմըи» 

Այսպիսով, Շիրազի բնակչության պայքարը կարելի է համա-

րել այն համաժողովրդական շարժման սկիզբը, որը հետագայում 

ընդգրկեց Իրանի տարրեր նահանգներն ու քաղաքները։ 

Շիրազ, Քաշան, Իսֆահան և այլ քաղաքների ծխախոտի ար-

տադրանքի արտահանումը հատկապես Օսմանյան կայսրություն, 

կատարում էին Ադրբեջանի վաճառականները։ Ուստի Ադրբեջանի 

առևտրականները նույնպես տուժում էին ծխախոտի կոնցեսիա (ից, 

որի պատճառով նրանք ևս միացան համաժողովրդական շարժ-

մանը։ 

Ծխախոտի ընկերության գործակալները անկարող եղան մուտք 

գործել Թավյրիզ։ Այստեղ ընկերության պլակատները փոխարին-

վում են հեղափոխական թռուցիկներով^*, իսկ քաղաքում գտնվող՝ 

ընկերության գործակալներին սպառնում են մահով։ 

Այդ իրադարձություններից սարսափած Ամիր նիզամբ իր ըն-

տանիքը ուղարկում է Բասմինջ՝ ռուսական հյուպատոսի ամառա-

նոցըи» 

Թավը ի զի բնակչությունը բողոքի հեռագրեր է ուղարկում Բ՚եհ-

րան և իր վճռականությունը հայտնում իր իրավունքներն ուժով 

պաշտպանելու համար"» 

Անելանելի դրությունը ստիպում է Ամին Էս-Սոլթանին Անգ-

լիայի դեսպանի հետ երկար խորհրդակցություններ վարել։ Շահը 

Մոշիր Էդ-Դոլեին ուղարկում է ռուսաց լիազորի մոտ, որպեսզի 

վերջինս միջամտի Թավըիղի գործերին11։ 

22 նույն տեղում ւ 

23 Реичггег, Тго1в апв а 1а соиг с!е 1а Регее, Раг1з, р. 267—268. 
" Е. Вгоите, ТЬе Регз!ап Кеуо1иНоп оГ 1905—1909, СашЬгК^е, 1910, 

р. 55. 

26 Е. Вгоите. ТЬе Рег51ап КеуоШЮп օք 1905—1909, СаглЬг^е. 1910, 
р. 55, 

27 Рет)г1ег. ТГ01в... (1891 թ. օգոստոսէ 21-ի Հաղորդումը, էշ 311,) 
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Հավաքվելով թագաժառանգի պալատի առջև, Թավրիզի բնակ-

չությունը պահանջում է կոնյյեսիայի վերացումըՀ*։ 

Ժողովրդական մասսաների շարժումից երկյուղած՝ պալա-

տում որոշում են անվանի պետական գործիչներից մեկին ուղարկել 

Ի՚ավրիգ, որպեսդի նա ժողովրդին պարզաբանի այդ կոնցեսիայի 

շտՀավ ետութ ւռւնր, միաժամանակ խռովություն ու տարաձա յնու-

թ(ուն ս1.րմանի տեղի բնակչության տարրեր խավերի շարքերում։ 

Ինչպես Ի՝եյմուրին է գրում, պետք էր "ջուրը այնպես պղտորել, որ 

ձուկ որսա/բ կենտրոնական իշխանության խ ա րդս։ խ որսորդների 

Համար Հեշտ ւիներ"։ Այդ գործի իրականացումը Հանձնարարվում 

է Ս.մին Հա զուրին։ նրա մուտքը Բ՚ավոիզ, սակայն, անհնար է դառ-

նամ՝ մոտ քսան Հազարի Հասնող ղինվս:ծ բնակչության սպառ-

նա/իրի Հետևանքով, մինչև որ թագաժառանգը ստիպված անձամբ 

մեկնում է քաղաքից դուրս և. Ամին Հուզուրին իր անձնական կառ-

քով ծածուկ բերում քաղաք30« 

ՇաՀր կարգագրում է թագաժառանգին և նաՀանգապետ Ամիր 

Նիզամ ՝հարուսիին1 զինել բանակը և ժողովրդական շարժումը ճըն-

շելու Համար կտրուկ միջոցների դիմել։ 

Նահանգապետը, սակայն, առարկում է այդ առաջարկին, 

։զատճաոաբանելով որ ժողովյւդի մեծամասնությունը դեմ է այդ 

կոնցեսիային և կարող է միանալ Հեղափոխականներին31» Նա մեր-

ժում է իրագործել շահի հրամանը և նույնիսկ հրաժարական է տա-

քիս։ Կաոավարությոլնր՝ հատկապես Ամին Էս-Սոլթանը, որը Ամին 

Նիզամ Դարուսիի հետ լավ հարաբերությունների մեջ չէր, վերջի-

նիս մեղադրում է ապստամբների հետ համագործակցելու մեջ և 

ետ կանչում Թե հրան32։ 

նման իրադրության մեջ ընկերությունը ստիպված է լինում 

զիջում կատարել, խոստանալով, ոո Ադրբեջանում ընկերության 

աշխատակիցներ կնշանակվեն միայն ադրբեջանցիներից33յ Բայց 

ժողովուրդր չբավարարվեց դրանով և շարունակեց իր պայքարը։ 

ոԹալբոթ» ընկերության կողոպտիչ գործունեության դեմ Թավ-

րիզի բնակչության ապստամբությունը հանդիսացավ մոնոպոլիս֊ 

28 Նույն տեղում, էք Յէ2։ 
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տա կան կապիտալի ներթափանցմանը դիմադրելոլ ցայտուն մի 

օրինակէ 

Պատմաբան Թեյմոլրին գրում Է. а...վտանգը դեռ չէր վերա-

ցել. Ադրբեջանը նման էր կրակի, որը թաքնվել էր մոխրի տակոՏՀ։ 

Ադրբեջանի բնակչության դժգոհությանը միացան Իսֆահանի 

բնակիչները։ Նրանք բանադրանքի ենթարկեցին ծխախոտի օգտա-

գործումը և դեկտեմբերի սկգբներին սկսեցին իրենց պայքարը 

անգլիական գաղութարարների դեմ։ Դեռևս սեպտեմբերի 18-ին 

պալատը Իսֆահանից ստանում է Զիլ էս֊Սոլթանի հեռադիրը, որ-

տեղ հաղորդվում էր Ւսֆահանում և Շիրազում տեղի ունեցած 

խռովությունների մասին*"։ Չնայած ծխախոտի առևտրի և ժողո-

վըրդի կողմից ծխախոտի օգտագործման բոյկոտի ենթարկվելը 

Իսֆահանի սահմաններից դուրս չեկավ, այնուամենայնիվ, նա խա-

ղաց իր պատմական դերը և ցուցաբերեց ժողովրդի կայունությունը 

և անգլիական գաղութարարների ստրկացուցիչ տնտեսական քա-

ղաքականությանը դիմադրելու կարողությունը։ 

Թևյմուրին նկարագրում է հետևյալ դեպքը, երբ մի անվանի 

վաճառական հրաժարվում է իր բերքը վաճառել անգլիական ըն-

կերությանը, կոնցեսիայի գործակալները որոշում են կալանքի տակ 

վերցնել նրա ծխախոտի ողջ պաշարը։ Վաճառականը մեկ օր ժա-

մանակ է պահանջում և գիշերը այրում իր 12 հազար քսակ ծխա-

խոտը3'։ 

Առևտրականների նման վարմունքը և ընդհանրապես ժողո֊ 

վյըրդի համ ընդհանուր ելույթներն ու ցույցերը, չնայած պասսիվ 

պայքարի բնույթ էին կրում, բայց և այնպես պարսից ժողովրդի 

զարթոնքի գործում կազմեցին մի փուլ, որը ֆեոդալական միա-

պետության, ինչպես նաև իմպերիալիստական գաղութարարների 

դեմ ժողովրդի մղած հետագա պայքարում խաղաց իր քաղաքական 

և տնտեսական դրական դերը։ 

Ծխախոտի կոնցեսիայի դեմ ժողովրդական մասսաների ծա-

վալած շարժումն ընդգրկում է նաև Իրանի այլ քաղաքները՝ Ղազ-

վին, Քաշան, Յազդ և Մեշհեգ, 
է * » V 

<ГՌեժիа ընկերությունը իր հրամաններից մեկում հայտարա-

րել էր, որ 1891 թ. դեկտեմբերի 3-ից Իրանի ծխախոտի առևտուրը 

ամբողջովին անցնելու է ընկերության ձեռքը։ 
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Ւ ե՛՛րանի ամբողջ վաճառականությունը, պատկերացնելով 

տվլաI քայլի Հետևանքները, Համախմբվում է մայրաքաղաքի խո-

շոր առևտրական Հաշի ՄոՀամմեղ Քաղեմ ի շուրշը և պայքարի մի-

ջոցներ որոնում ւ 

Ինչպես Իրանի ա զ վայրերում, այստեղ ևս իրանական բուր-

ժուազիան դիմում է Հոգևորականության օգնությանը։ Հայտնի է, 

որ դեռ մինչև Իրանի иաՀմանադրական Հեղափոխությունը, երկրի 

ազգային բուրժուազիան Հոգևորական դասին շարժման մեջ ներ-

գրավելու խնդրին մեծ նշանակություն էր տալիս։ Այդ կապակցու-

թյամբ Մալքոմ խանր իր <гԿանուն» թերթում գրում է. «Մենք ցան-

կանում ենք Հոգևորականների Հեղինակությունն ու իմաստոլթյու-

նր օրենքի դրոշ և ժողովրդի միասնության առաջնորդ դարձնելյ»37» 

Ազգային բուրժուազիայի Հուսալի դաշնակից կարող էր դառ-

նալ Հոգևորականության Հատկապես այն մասը, որը տուժում էր 

օտարերկրյա մոնոպոլիստներից և ընդՀանրապես դեմ էր, այսպես 

կոչված, ո անՀ ավատն երի» ներթավւանցմանը, որը Հետագայում 

անպայման պետք է ազդեր նրա Հեղինակության վրա։ 

Որքան մոտենում էր անգլիացիների սաՀմանած ժամկետը, 

այնքան ուժեղանում էր ժողով_րդի դժգոՀոլթյոլնն ու զայրույթը։ 

Մզկիթներում վաճառատներում և այլուր հավաքույթներ էին գու-

մարվում, դատապարտվում և քննադատվում էր շահի և պալա-

տականների հայրենադավ քաղաքականությունը։ 

Մայրաքաղաքի բնակչությունը իրազեկ դառնալով երկրի 

տարրեր վայրերում կատարվող իրադարձություններին, ավելի է 

բորբոքվում։ Ամին Էս-Սոլթանին ամենուր Ապառնում էին և այդ 

գործարքների միջնորդ էին անվանում։ Նասր-էդ-Դին շահը ցույցե-

րը կանխելու նպատակով Բ՚եհրանի քաղաքագլուխ, փոխարքա 

Քամբան Միրզային կարգադրում է ձերբակալել ապստամբության 

առաջնորդներինм< «Շահի դեմ դավադրություն է պատրաստվում։ 

Բս/բիների հնացած ուսմունքի էությունը ենթակա է պայթման»33,— 

դրում է Ֆևրիյեն։ 

Շարժումը օրեցօր ավելի մեծ ծավալ էր ստանում։ Իրանի բո-

լոր ծայրամասերից բողոքի նամակներ էին ուղարկվում Ս ամ ա֊ 

բայի մոջթեհիդ Հաջի Միրզա Հասան Շիրազիին, որոնցում պա-

հանջվում էր բեկանել այդ մենաշնորհը։ Այդ անելանելի վիճակից 
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դուրս գալու նպատակով Միրզա Շիոազին մի հեռագիր է ուղար-

կում շահին, որով պարզարանում է այդ կոնցեսիայի հակասումը 

ղուրանին և, ընդհանրապես, իսլամի ոգուն։ Շահը և պալատական-

ները այդ հեռագրի բովանդակություն ր ժողովրդից գաղտնի պա-

հելով, կարգադրում են Բաղդադում Իրանի հյուպատոս Մոշիէր օ լ ֊ 

Վոզարեին անմիջապես մեկնել Սամաոա և Միրզա Շիրազիին 

հասկացնել այդ կոնցեսիայի առավելությունը։ Սակայն այդ հան-

դիպումը նույնպես դրական արդյունք չի տալիս։ Իրանի իշխանու֊ 

թքուննեոը նախազգուշական միջոցների են դիմում։ Կարգադրում 

են ցանցապատել աալատի բոլոր դռները, Դուշան Թաւիեում կազ-

մակերպում են տեղական կայազորի շքերթ, որին ներկա Էր շահը*0։ 

1891 թ• նոյեմբերի վերջերին անգլիական ընկերությունը 

դարձյալ հայտարարում Է, որ որոշակի ժամկետից հետո Իրանի 

ծխախոտի ամբողջ առևտուրը ինչպես երկրի ներսում, նույնպես և 

դրսոլմ վերապահվելու Է ընկերոլթյանր և այդ հրամանը խախտողի 

բերքը կբռնագրավվի ընկերության օգտին, իսկ տվյալ անձը կեն-

թարկվի պատժի՝1։ 

Դրան անմիջապես հաջորդում Է շքեղ տոնակատարություն, 

որը ավե[ի Է բորբոքում Թեհրանի բնակչության զայրոււթր։ 

Վերջապես, 1891 թ. դեկտեմբերի 3-ին Սամարայից ւ,լուսցվում 

Է շիաների մոջթեհիդ Հաջի Միրզա Հասան Շիրազիի նամակր, 

որով ժողովրդից պահանջվում Էր բոյկոտի ենթարկել ծխախոտի 

օգտագործումը մինչև որ կոնցեսիան բեկանվի։ 

Կո զակների զորախմբի հրամանատար Կոսո գովս կին, որի տե-

ղեկությունները մեր կարծիքով ավելի հավաստի են, նշված դեպ-

քերից մի քանի տաբի անց, այսպես Է նկարագրում այդ իրադար-

ձությունները. (ГԹեհրանի և Ադրբեջս-նի վաճառականների ղեկա-

վարը ադրբեջանցի Էր։ Նա ճանաչված անձնավորություն Էր»։ 

Քաջատեղյակ լինելով անգլիացիների հետագա ծրագրերին, 

որոնց համաձայն նրանք մտադիր Էին ծխախոտի մենաշնորհից 

հետո ամբողջ Իրանը վերցնել իրենց ձեռքը, նա մի նամակ Է գրում 

Հաջի Միրզա Հասան Շիրազիին, որն ապրում Էր Նաջաֆոլմ (Քար֊ 

բալային մոտ)։ Վերջին и ստանալով աւդ նամակր, ծխախոտի օգ֊ 

տագործումը բանադրանքի ենթարկելու նպատակով մի ֆաթվա* Է 

40 Реиипег, ТГ01Л апв (1801 թ. Հոկաեմրերի Յէ-ի նչռմներ, Էչ՝ 318—317), 

« ս . ^ ԱՀ. >\>յ\յՏ յ 

* Ֆաթվա — կրոնական դատավճիռ։ 
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արձակում, որով աշխարհի բոլոր շիաներին •արգելում է ծխախոտի 

օգտագործումը*2։ 

Ըստ Մալեքգադեի տված տեղեկությունների, Իրանի տարբեր 

բազարներում ժողովուրդը հավարում է բոլոր նարգիլաները և հրա-

պարակներում հրդեհում, իսկ Ի՚եհրանից ստացված սպառնալի 

հեռագրերին ուշադրության չի դարձնում*՝'։ 

Ոխախոաի կոնցեսիայի դեմ ծավալված մեծ շարժում ը 

անդրադառնում է անգ/իական շահնշահի բանկի ակցիաների վրա, 

որոնց արժեբր կիսով չափ ընկնում է*1։ Լոնդոնի բորսայում ծխա-

խոտի րնկերաթ յան բաժնետերերի ակցիաների գինը նույնպես 

ընկնում է 50 տոկոսով1*։ 

Առևտրականների պարագլխի արտաքսում ր ավելի է բորբո-

քում ժողովրդի զայրույթր և կառավարությունը ստիպված է լինում 

մի քանի օրից հետո նրան վերադարձնել Թեհրան։ 

ւԼբսորիր վերադարձող ավադին ժողովուրդբ արժանավայել 

կեբս[ով է դիմավորում4Տ» 

Ամին Էս-Ս ոլթ անր և ծխախ:։տի ընկերությունը որոշում են 

հոգևորական դասին կաշառելով բեկանել տալ մեծ մոջթեհիդի 

հրամանր։ Այդ նպատակով նրանք փոխարքայի տանը հանդիպում 

են կազմակերպում հոգևոր ղեկավարների հետ, որոնց միայն մի 

մասն է ընդունում ա (դ հրավերը։ Հանդիպումն ապարդյուն է անց-

նում", 

Լարվածությունը մեղմացնելու համար Իրանի իշխող չրշան-

ներր բանակցություններ են վարում անգլիական դեսպանատան և 

կոնցեսիոների հետ, որպեսզի ընկերությանը հրաժարվի Իրանի 

ներսամ ծխախոտի մենաշնորհի իրավունքից, իրեն վերապահելով 

միայն արտահանման և ներմուծման իրավունքը։ Ընկերությունը 

տալիս է իր համաձայնությունը, սակայն ժողովուրդը մերժում է 

նաև այդ որոշում ր։ я 

Իրադարձությունները գնալով սրվում են։ Պատերին փակցվում 

են թռուցիկներ, որոնցում զգուշացվում էր, որ եթե 48 ժամվա 

*2 «Из Тегеранского дневника полковника Косоговского», М., 1960, 
стр. 141—142. 

44 М. С. Иванов, Очерки истории Ирана, М., 1952, стр. 196. 
45 М. Павлович и С. Иранский, Персия в борьбе за независимость, 

М., 1925, стр. 105. 
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ընթացքում ծխախոտի կոնցեսիան չբեկանվի, օտարերկրացիների 

կյանքը վտանգի տակ կդրվի*' և 1892 թ. հունվարի 4-ին հեղափո-

խություն կսկսվի**։ 

Օտարերկրացիները խումբ֊խոլմր փախչում էին Բ՚եհրանից, 

իսկ ոմանք էլ թաքնվում իրենց պարսիկ բարեկամների կամ ծա-

նոթների տ ներում*0։ 

Ստեղծված իրադրությունից ահաբեկված իրանական իշխա-

նությունները ստիպված նահանչում են և 1891 թ. դեկտեմբերի 

28-ին հայտարարվում է կոնցեսիայի բեկանումը։ 

1892 թ. հունվարի 1-ին Ս ամ արայի մոշթեհիդ Հաշի Միրզա 

Հասան Շի բազին հեռագրով շնորհավորում և շնորհակալություն է 

հայտնում շահին՝ ծխախոտի կոնցեսիան բեկանելու համար։ 

Այնուհետև շահը պահանջում է, որպեսզի Իրանի մոջթեհիդ. 

ների առաջնորդ Միրզա Աշթիանին մի հրաման (ֆեթվա) արձակի, 

որով օրինական համարվի ծխախոտի օգտագործումը, Հակառակ 

դեպքում նա կհեռացվի Թեհրանից։ Մոջթեհիդների առաջնորդը 

հրաժարվում է այդպիսի հրաման արձակելուց, չունենալով Սամա-

րայի մոջթեհիդ Միրզա Շիրազիի թույլտվությունը և պատրաստ-

վում է հեռանալ Թեհրանից։ 

Այգ առիթ է դառնում, որպեսզի Թեհրանի ամբողջ բնակչու-

թյունը 1892 թ. հունվարի 4-ին նորից ոտքի կանգնի։ 

Փակվում են քաղաքի բոլոր շուկաները և խանութները, իսկ 

բնակիչները մահակներով զինված հավաքվում են Աշթիանիի տա-

նը, որտեղից և շարժվում են դեւլի շահի պալատր, ապա շրջա-

պատում այն™։ 

Փոխարքա Քամրան Միրզային հետևյալ բովանդակությամբ 

մի ձեռագիր հրաման է արձակում. 

(Гներքին կոնցեսիան վերացրել էինք, այժմ վերացնում ենք 

նաև արտաքին կոնցեսիան։ Ժողովուրդը կարող է նարգիլա չծխել, 

մինչև Միրզա Շիրազիի կարգադրությունն ստանալը։ ՇահտՐ2։ 

Հրամանն անմիջապես ուղարկվում է Միրզա Աշթիանին, որ-

պեսզի վերջինս հրապարակի ժողովողի մեջ և խաղաղություն քա-

ր ո զի։ 

« Реи1>г1ег... [1891 թ. դեկտեմբերի 26-ի նշոսՕներ, ԷԼ 325), 

""Г ժ> ' О У ՝ '^-Հ^Յյ-ձ֊' Տ - ^ - " ՝ ё ? ^ ' 
Տ 0 'քք ժ > ' հ Տ } ) "Л1- > \ > ) \ յ * ' Հ Տ Հ Յ ֊ Հ Г ^ А ՝ Г ? ՝ 
51 Տե՚ա՝ ю г ^ 1ЛЧ' >\>)\յ» 

62 Նո,]ն տեղում, էշ 156։ 
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Իրանի Հոգևոր առաջնորդ Միրզա Աշթիանին, ինչպես նաև 

վաճաոս/կան ների պարագլուխ Հաշի Մ ահամադ Քաղես ր, ծխա-

խոտի կոնցեսիայի լրիվ բեկանման վերաբերյալ շահի ձեռագիր 

հրամ ան ր ստանալով, բավարարվում են դրանով։ Խուսափելով այղ 

շարժման հետևանբներից, ինչպես նաև ելնելով իրենց զասակար-

գա/ին և անձնական շահերից, երկրի կարգերի վերափոխման հա-

մար ստեղծված այդպիսի նպաստավոր պահին, երբ ժողովուրդը 

աո այն որդի կա բիբ էր զգում, իրենց նախկին դիր բերից ե.ո են նա-

հանջում և սկսում են գործ եք ի վնս/ս նրա շահերի։ Նրանք բազմաց-

նում են շահի ձեռագիր հրամանը և բաժանում ժողովրդին, ասե-

լով. «...ցրվեք և գնացեք ձեր գոլյծին*"։ 

Սակաւն զա /բույթի գագաթնակետին հասած ժողովուրդը ու-

շադրության չդարձնելով այդ քարոզներին, համախմբվում է իր 

շարքերից դարս եկած հերոսների՝ մսավաճառ Մեհդիի, մեյդանի 

Հաշի Մասումի և մյուսների շուրջը**, ներխուժում է պալատ և սար-

սափի մատնում վ՚ոխարքային, շահին ու պալատականներին՜5։ 

Վաքի լ օլ֊Դովլեի կարգադրությամբ զինվորները կրակ են բաց 

անամ ժողովրդի վրա, որի հետևան քով վաթսուն դիակ, վիրավոր-

ներին չհաշված, ծածկում են սահմանակից փողոցը58» 

Մի քանի օր շարունակ թնդանոթներր տեղադրված էին պա-

յ/ստի շուրջը, տողաններով կանգնած էին զինվորները, հեծյալները 

շրջում էին քաղաքում և ցրում ժողովրդի խմբերը՛7։ 

Եգեռի աշխատությանն ուսումնասիրելիս Վ. Ի. Լենինի ուշա-

դրությ//ւնր գրավում է նաև շսհի /գալ/ստի վրա ժողովրդի հար-

ձակման և նրա տված զոհերի վւս/ստը։ Վ. Լեն ինը яՄի քանի 

հարյուր գոհեր» նտխադասութ/ան դիմաց, երկու բացականչական 

նշան է դրել"Հ։ 

Ծխախոտի կոնցեսիայի դեմ համաժողովրդական շարժման 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ շարժումը սկսվել է 

մինչ Սամարայի Միրզա Շիրազիի հրամանի հրապարակում ր, իսկ 

պալատի վրա ժողովրդի հարձակումը տեղի է ունեցել շահի կող-

մից ծխախոս/ի պայմանադիրը բեկանելուց վեց օր հետո, այսինքն՝ 

53 Նույն ս,եղում, էշ 156, 165—166։ 

Նույն տեղում, էշ 158. 

Ь5 Տե՛ս 1Г. 1_Л1д.>\ 

«՚ Նույն տեղում, նաև՝ И г ^ . ^ | л , . у ^ Л ^ 

67 Նույն տեղում, էշ 169ւ 
տ> Տե՛ս В. И. Ленин, Тетради по империализму, стр. 659. 
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շարժումը ո լ Միրզա Շիրազիի Ֆեթվա յով է սկսվել և ոչ էլ ավարա-

վել է շահի կողմից ծխախոտի կոնցեսիայի բեկանման հրամա-

նով։ Սակայն այդպիսի մեծ ծավալ ստացած շարժումը ճնշվեց 

բռնապետական իշխանության զենքի ուժով, որովհետև հմուտ, 

կոփված առաջնորդներ չունենալով այն կրում էր անկազմակերպ 

պայքարի բնույթ։ 

Ուշագրավ է հայրենասեր մարտնչողների հայտարարություն-

ներից մեկը, որը փակցվել էր պալատի պատերին՝ կոնցեսիայի 

բեկանումից հետո։ Նրա մեջ մասնավորապես ասված էր. « է ՛ յ , 

Նասելւ-էդ-Դին շահ... այժմ, երբ պետության և իշխանության ան-

մարդկային էությունր պարզ դարձավ ժողովրդին, նա համոզվեց, 

որ այսուհետև, ինչպիսի տառապանքի, դժբախտության և փոթոր-

կումների մեջ էլ գտնվի, երբևիցե արդարադատության համար չի 

կարող դիմել կառավարությանը։ Ելնելով դրանից, պայքարի հա-

մար նախապատրաստվել և զինվել ենք և ունենք այնպիսի հզորու-

թյուն, որ կարող ենք հակահարված հասցնել քո հրացաններին և 

թնդանոթներին...»™։ 

Կոնցեսիայի բեկանման հետ միասին Իրանի իշխող շրջաննե-

րը բանակցություններ սկսեցին պայմանագրի փոխհատուցման 

մառին։ 

Ֆեվրիեն նշում է, որ փոխհատուցման համար ընկերության 

ներկայացրած սկզբնական պահանջը շատ բարձր էր՝ 12,500,000 

թուման կամ մոտ՛ավորապես, 125,000,000 ֆրանկ101 

Վերջապես, ավելի քան երեք ամիս տևած բանակցություննե-

րից հետո, 1892 թ. ապրիլի 5-ին փոխհատուցման համար սահ-

մանվում է 500,000 ստեռլինգ։ Դրա դիմաց կոնցեսիոները պար-

տավորվում էր հրաժարվել կոնցեսիայի իրավունքներից և այն 

բոլոր շենքերը, որոնք կառուցել էր Իրանում, ինչպես նաև այն ամ-

բողջ ծխախոտը, որ գնել էր, վերադարձնել տիրոջը։ 

1892 թ. մայիսի 15-ին իրանական պետության և аՇահնշահի 

բանկի» միջև մի պայմանագիր է կնքվում, որի համաձայն վեր-

ջինս պետությանը պարտք է տալիս 500.000 ստեռլինգ, վեց տո֊ 

կոսով և քառասուն տարի ժամկետով։ 

Համաձայն պայմանագրի 5-րդ կետի, այդ գումարի ե տոկոս-

ների դիմաց Իրանի կառավաբությունը անգլիական բանկին որպես 

երաշխիք, քառասուն տարի ժամկետով տալիս էր (էՊարսից ծոցի 

59 1ЛГ-1ЛГ 1Л1. >\>յ\յՏ 
60 Реи1>г1ег, Тго1$ апз... "օչվ. աչի,, էլ зге, 
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Բաշեր, Բան/յար էԼբբաս, Լանդե նավահանգիստների, ինչպես նաև 

Շիրադ բաղաբի մարսային եկամուտները»": 

"Տեղին է ասեի — դրևլ է Уևչիդ ՄոՀամադ Տամալ զադեն, — որ 

Հենց աւս պսւրտբերբ դարձան Իրանի ստրկացման շղթան և մեր 

մեծ և Հին ժողով/դին դատապարտեցին ադաՀ և անխիղճ օտար-

ների կամայականություններիւնս'՝1։ 

Այդ աոթիվ «Կանան» թերթը այսպես է Հայտնում իր կարծի-

քր՝ «որ ծխախոտի կոնցեսիան Հանդիսանում է մեր էական իրա-

վուն բներից մեկր։ Ենթ աղբեն բ այդ կոնցեսիան լուծարքի ենթարկ-

վեց։ բայց արդւոբ դրա փոխարեն նրանք ամ ենաէժ ան գնով իրենց 

պարտնյորներին չե՛ն վաճաոի մեր ուրիշ բազմաթիվ իրավունք-

ները»'"։ 

Անգլիական գաղութարարները լեն կասեցնում իրենց ջանքե-

Ր1" 

Կոնցեյյիայի պայմանագրի բեկանումից և ընկերության լու-

ծարքի ենթարկվելուց շատ չանցած Իրանի Հարավային մաքսա-

տներից մեկում «Ռեժի» րնկերոլթյան մակնիշով մի քանի արկղ է 

ստացվում, որոնց ստուգումից պարզվում է, որ նրանք լցված են 

Հրացաններով և այլ ռազմամթերքով՛*։ 

Ծխաիատի կոնցեսիան և նրա դեմ ծավալված ժողովրր-

ղական շարժում ր լայնորեն քննարկվել է պատմագրության մեջ։ 

Ս՚եՀդի Մալեքզադեն «Իրանի и ւսՀման ա դրական Հեղափոխու-

թյան պատմություն ը» բարձրարժեք աշխ ա տ ութ յան մեջ գրում է, որ 

ծխախոտի կոնցեսիայի դեմ Հեղափոխության Հաղթանակը պատ-

ճառ դարձավ, որպեսզի ժողովուրդը Համարձակություն և խիզա-

խություն ձեռք բերի և գիտակցի, որ կարելի է շահի և պետության 

կամքին Հակադրվել և Համաժողովրդական շարժումով պաշտպա-

նել իր շաՀերր, իսկ ամենակարող շաՀին, որր ժողովրդի ճակատա-

գրի որոշողն է պարտագրել անձնատուր լինել։ Եվ այն ուժը, որ 

ձեռք բերվեց այդ իրադարձություններից Հետո, օժանդակեց սահ-

մանադրական Հեղափոխության առաջընթացին և ազգային պե-

տության ստեղծման գործին6Տ։ 

«1 Г1Г « Г И 1АЧ- « ( Д Ч У ^ Л 

1-Ч '1ГГ0 
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Աբբաս էղբալը հիշյալ շարժումը հետևյալ կերպ է բնութա-

գրում։ ժողովրդական ապստամբության հաղթանակը և ծխախոտի 

կոնցեսիայի չեղյալ համարելը, ժողովրդին համոզեց, որ դիմադրու-

թյամբ, ապստամբության և հաստատակամություն ցուցաբերելով 

կարելի է կանխել բռնակալության պետական ապարատի այն կա-

մայականությունները և ձեռնարկումները, որոնք ուղղված են նրա 

դեմ66, 

Հասան Հալաշը գրում է.— Ժողովուրդը ապստամբեց նասեր-

Էդ-Դին շահի գործարքների դեմ, այսպիսով, առաջին շարժումը 

կամ համաժողովրդական ապստամբությունը ընդդեմ Ղաջարների 

դինաստիայի, կրում էր քաղաքական բնույթ67» 

Այս տեսակետին համամիտ է նաև պատմաբան Աբդոլահ Ռա-

զին, որը գրում է. «...նասեր Էդ-Դին շահի օրոք մի իրադարձու-

թյուն (ծխախոտի կոնցեսիան—Հ. Փ.) տեղի ունեցավ, որտեղ առա-

ջին անգամ Իրանի ժողովուրդը իր կամքը թելադրեց Ղաջարների 

թագավորին և արգելք հանդիսացավ նրա ցանկությունների իրա-

գործման ր... Vю։ 

Մեր կարծիքով, այդ ապստամբության վերաբերյալ ամենա-

ճիշտ մարքսիստական գնահատականը տվել է Վ. Տրիան։ Նա նշում 

է, որ Իրանում ազատագրական շարժման առաջին ձևը եղել է տըն-

տեսական բոյկոտը՝ պայքարի մի ձև, որ հետագայում նույնպիսի 

հաջողությամբ կիրառվեց Թուրքիայում, Չինաստանում և Հնդկաս-

տանում։ 

Ա յսպիսով, 1891 թ. ժողովրդական ապստամբությունը ընդ-

դեմ ծխախոտի կոնցեսիայի- ավարտվեց իրանցիների հաղթու-

թյամբ։ Դա երկրի պատմության մեջ կարևորս՚դույն փուլ է և իրա-

վամբ հանդիսանում է սահմանադրական հեղափոխության սկիղ-

բը ։ 

Հեղինակը գրում է, որ այդ պայքարն ընթացավ Իրանի ողջ 

ժողովրդի ապշեցուցիչ տոկունությամբ և միաբանոլթ(ամբ։ Ա/դ 

իրադարձությունը Իրանի լիբերալ բուրժուազիայի և շահի բռնա-

պետական իշխանության միջև տեղի ունեցած առաջին երկարատև 

պայքարն էր70։ 

" г ^ , л ч - ' հ Տ & ֊ Հ 
" г е Ժ> | Г У > / ՚0՝ յ-?.\ Օ ^ յ Տ Օ Հձյ 13 
68 уал Լտ յեօ յ ^ ^ լ յ 

о.г ^յ, м г - э ' օ ՝ ^ 
69 П_га^» «пол ' Հ յ Տ ^ « о У ՝ } Օ և յ ^ ^ լ յ 
70 В. Триа, Кавказские социал-демократы в персидской революции, 

Париж, 1910, стр. 104—105. 
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Անգլիացիւ գաղութարար Քերզոնը գրում է. «թարմանալու կա֊ 

րիթ /կաւ Սի երկիր, որր օտարերկրյա տարրերի ընդունման հար-

ցում այդ աստիճան տարված է իսլամ ական սնոտիապաշտս ՚ թ/ամբ 

ու մոլեոանդութ յամբ, տեղի կտա մոլեռանդական ցույցերի»71։ Ա յ ս ֊ 

պիսով, Քեբղոնբ այդ Համ^ժողովրդական բոյկոտը Համարում է 

Հոգևորականության հակազդեցության հետևանք։ 

Սակս-յն, ինչս/ես տեսանք, այգ շարժումը տեղի էր ունեցել 

մինչ Սսւմ՚սրայի մոշթեՀիդի արձակած կրոնական դատավճիռը և 

շարունակվել էր շահի,г կողմից ծխախոտի կոնցեսիան բեկանելուց 

Հետո՛ 

Շարժումը քիչ այլ ձևով է բացատրում Փիթր էյ՚իյւին։ Նա 

պատմում է, որ Հոգևորականների շարքերում տեղի ունեցավ մի 

համաիսմբում և մեծ վեզիր Ամին Էս-Սոլթս՚նի բոլոր շանքերը1 

տաՀպանել կապր Հոգևորականների Հետ, ապարդյուն անցանг 

Խորացավ այն վիհը, որր նրանց բաժանում էր գաՀիցԱ։ 

Ի„կ անգւիացի արևելագետ Բրաունը իր բազմաթիվ աշխատու-

թյուններում բարձր է գնահատել այդ ժողովրդական մեծ շարժ-

ման դեբր Իրանի ժողովրդի հետ աղա զարթոնքի գործում։ 

О. Л. ПАХЛЕВАНЯН 

Д В И Ж Е Н И Е В ИРАНЕ ПРОТИВ ТАБАЧНОЙ 
КОНЦЕССИИ В КОНЦЕ XIX в. 

Р е з ю м е 

В конце XIX в. англичане постепенно захватывают важ-
нейшие экономические и политические позиции Ирана. Им 
удается через предательские круги властей Ирана приоб-
рести ряд концессии. Одной из многочисленных поработи-
тельных концессий являлась табачная концессия, которая в 
1890 г. была предоставлена английской компании «Тальбот» 
на скупку, продажу и переработку табака на всей террито-
рии Ирана. 

Эта концессия, не нося ограниченного характера, отли-
чалась от других тем, что непосредственно отражалась на 
экономической и политической жизни всего населения Ирана. 
В результате этой концессии в Иран вторглись англичане. 

11 О. N. Сиггоп, Рег51а ап(1 И1е Рег»1ап риевИоп, Уо1. II, Լօոճօո, 
1892, р. 628. 

" յ Р Амегу, Мойегп 1гап, Լօոճօո, 1965, р. 95. 
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и во все окраины страны были посланы английские над-
зиратели. 

С целью дать отпор этим захватническим вторжениям 
английских колонизаторов иранские патриоты слились с 
народными массами и создали антиколониальный, антифео-
дальный сильный фронт. Защищая экономические и полити-
ческие интересы народа, этот фронт последовательно борол-
ся против продажных феодальных властей и их покровите-
лей-колонизаторов, в результате чего поработительная кон-
цессия была расторгнута. Это всенародное движение в пе-
риод царствования Насер эд-Дин шаха после бабидского 
движения является наиболее известным; в его процессе 
иранский народ пережил период своего пробуждения и 
осознал силу сплоченности. Это движение действительно 
нужно считать репетицией последующей конституционной 
буржуазной революции в Иране 1905—1911 гг. 

Следовательно, это восстание в истории иранского ре-
волюционного движения имеет свое достойное место. 
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Լ. Լ. ՇէհՈՅԱՆ 

1960-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՐՍԻԿ ԱՐսՍ.ԿԱԳԻՐՆԵՐԻ 
ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԸ ԵՎ ՋԱՄԱԼ ՄԻՐ Ս ԱԴԵ ՂԻԻ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

նովելր, կարճ պատմվածքը արդի պարսից արձակի ամենից 

զարգացած, առաջատար ժանրն Լ ։ 

Սկզբնավորվելով XX դ. առաջին տասնամյակներին, Իրանի 

տնտեսական, Հասարակական ֊ բաղա թ ական կյանքում տեղի ունե-

ցող նշանակալից փոփոխությունների ժամանակաշրջանում, ժան֊ 

ր ր կոչված Հր արաղ արձագանքել այղ նորոգ իրադրությանը, նոր 

խոս ր ասել երկրի նոր իրականութ յան մասին։ 

Կեսդարյա իր գոյության ընթացքում պարսից նովելը Հաղթա-

Հարելով Իրանի դասական գրականությունից ժառանգած բարոյա-

ի։ ո и ական ութ յան ու դիդակտիկայի միտումներր, անցնելով տեն-

դենցիոզությանյ նկարագրականության, փաստագրության փուլերով 

(20-ական թ թ ՛ ) Հասնում է հասարակական չարիքի պատճառներին 

իա րամ ու իւ լինե/ոլ կարողության, բարձրանում մարդու համար 

։գա ւրարի, նրա արժանապատվության և իրավունքների պաշտպւս-

նո։թ յան, հասարակական լայն ընդհանրացումների աստիճանին 

(40-ական թթ.)։ 

է\ստ Էության ժանրի անցած այս ուղու հետ Է կապվում ռեա-

ւի սա ական տենդենցների սկզբնավորումն ու զարգացումը պար֊ 

սից արդի արձակում։ 

Գ հո ա-գաղափարական այս նվաճումները, որ ժանրր պար-

տական Է առաջին խոշոր պատմվածքագիրներ ՄոՀամմեդ Ալի 

Ջամ ալղաղեի, Ս. Հեգա յաթի, Ս. Նաֆիսիի, Սադեղ Չուբեքի, Բ. Ալա-

վիի վարպետությանը, անշուշտ, համապարփակ չէին ժանրային 

ամբողջ արտադրանքի առումով։ Ինչպես 40֊ական, այնպես էլ 

50 ֊ական թթ. ստեղծագործ ող առաջատար պարսիկ նովելիստնե-



րը նվաճումներն այդ պահպանում և խորացնում էին ինչպես բա-

րոյախոսական միտ ում ա դրումով, այնպես էլ Արևմուտքի զվար֊ 

ճալիքա ւին-մոդեռնիստակտն դրականության ազդեցությամբ 

ստեղծված գրականությանը դիմագրավելու դժվարին ճանապար-

հով։ 

Այդ դժվարին ճանապարհը ՏՕ֊ական թվականների վերջից 

շարունակում է պարսիկ երիտասարդ արձակագիրների մի նոր սե-

րունդ, որի առավել աչքի ընկնող ներկայացուցիչներ Տամալ Ս՛իր 

Սա դե ղին, ՛Հարիր Շափուրը, Բաբա Մողադամը, Ահմադ Սադեղը, 

Մահմուղ Քինաուշը և ուրիշներ կազմում են այսօրվա պարսից նո-

վելագրության ստեղծագործական կորիզը։ 

Արձակագիրների այս սերնդի մուտքը գրականություն զուգա-

դիպեց Իրանի կյանքում սկսված կալոլնացման ժամանակայրջանի 

սկղբին, կայունացում, որ պայմանավորված էր 60-ական թվական-

ների սկզբից երկրի տնտեսության և հասարակական կյանքում 

իրագործվող կարևոր բարեփոխություններով (հողաւոիրոլթ/ան 

սիստեմում անցկացվող ռեֆորմներ, լուսավորության գործի բա-

րելավման նպատակին ուղղված լայն միջոցառումներ, Իրանի մեր-

ձեցումը և համագործակցումը Սովետական Միության և սոցիա-

լիստական լագերի երկրների հետ)։ 

Այս իրադրությունը բարենպաստ հող էր ստեղծում հասարա-

կական մտքի և, մասնավորապես, գրականության զարգացման 

համար, ստեղծագործական մտքի որոնումն երին տալիս նոր ւից-

քեր։ 

Սրա շնորհիվ է, որ դրական հիշյալ նոր սերնդի գործունեու-

թյունը անցյալ տասնամյակում առանձնապես արդյունաշատ 

եղավ, արդյունաշատություն, որ հատկապես նշանակալից էր 

նովելի զարգացման համար։ 

Սակայն գրական ամեն մի նոր սերնդի առաջ, առավել ևս երբ 

նա հանդես է գալիս տվյալ երկրի զարգացման բեկումնային փու-

լում, անխուսափելիորեն կանգնում է ընտրության հարցը։ Իսկ ալդ 

ընտրությունը 60-ական թթ. սերնդի համար դժվարանում էլ։ ոչ 

միայն անփորձության, այլև 50֊ական թվականներին Իրանի գրա-

կանության մեջ ստեղծված իրադրության պատճառով։ 

ԱյԴ իրադրությունը ամենից ավելի լավ բնորոշված է «էթե-

լաաթ» թերթից «Քեթաբհայե մ ահա («Ամսվա գրքեր») բիբլիոգրա-

ֆիական հանդեսի 1956 թ. 6-րդ համարում արտատպված ւ՚Ռազ֊ 

բաբե ադաբի» («Գրական անձրև») հոդվածում։ Ինչպես նշվում է 

այդտեղ. 50-ական թվականներին թեթև ու գաղափարազուրկ գ ր բ ֊ 
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քերի ու թարգմանությունների քանակը Հասել էր այնպիսի սպառ-

նալից չափերի, որ վնասակար, կործանարար էր դարձել Իրա-

նում, բարձրարժեք, լուրջ գրականության զարգացման Համարг 

"Սաեղծված իրադրության մեջ, երբ գրողների, թարգմանիչնե-

րի ու Հրատարակիչների մեծամասնությունը շտապում է լույս 

աշիւար'՝. Հանեք նորանոր գրքԼր, գրողների այն իւումբը։ որ ստեղ-

ծում է լուրջ ու խորիմաստ ստեղծագործություններ, գործում է 

ակամա շվարած, ասես աշխատում է շուկայի Համար։ Իր ստեղ-

ծագործությունների քանակով մրցակիցներից ետ չմնւսչու համար 

այդ խմբի գրողները աշխատում են բաղմապատկել իրենց դըր֊ 

վածքնեբի թիվը, բարձրարժեք, նուրբ գործերի փոխարեն ընթեր-

ցողին են Հանձնում... շաբաթական մեկական գիրք»1։ 

ԻՀարկե, գրական պրոցեսի առողջ, բնականոն զարգացումն 

արգելակող այս վիճակը խոչընդոտում էր առավելապես սկսնակ 

գրողների ստեղծագործական ուղին, որն առանց այդ էլ փորձի պա-

կասության և որոնումների Հանգամանքով էր դժվարին։ 

Սրա հետևանքով պետք է բացատրել նատուրալիզմին, սեն-

տիմենտալիզմին, Արևմուտքի ձևապաշտական֊մ ոդեոնիստական 

գրականությանը բնորոշ արտահայտչամիջոցներին այն տուրքը, 

որ նկատվում է սկզբից ևեթ կլանքի հրատապ խնդիրների, հասա-

րակական հուզող խնդիրների նկատմամբ կողմնորոշվող գրողնե-

րի մոտ (Շափոլր Ղարիբ, Ահմադ Մահմուդ, Ջամալ Միր Սադեղի, 

Մահմոլդ Քիանուշ և ուրիշներ)։ Նշված գրողների առաջին ստեղ-

ծագործություններում նկատելի է նաև մի այլ թերություն, որ 

անխուսավէելի է թերևս սկսնակ սերնդի համար։ Նրանք հաճախ 

չեն կարողանում ենթարկվել նովելի ժանրի սուղ կանոններին և 

շրջանակներին։ Սա առավելապես դրսևորվում է նրանց ստեղծա-

գործությունների կառուցվածքի ոչ կուռ, ցրված լինելու, նրա սյու֊ 

ժետային զծերր օրգանական կապի մեջ ներքաշել չկարողանալու 

ձևով։ 

Բայց, բնականաբար, պարսիկ պատմվածքագիրների նախորդ 

սերունդների փորձը չէր կարող չթեթևացնել նովելիստ-արձակա-

դիրնեբի այս երրորդ սերնդի որոնումները։ Նրանք, ճիշտ է, իրենց 

քայլերր չէին սկսում լերկ տեղում, բայց, անկասկած, ստեղծագոր-

ծողների ամեն մի նոր սերունդ ունենում և ապրում է «ձախու-

թյանն իր մանկական հիվանդությունը։ 
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60-ական թվականների արձակագիրների մոտ այդ հիվանդու-

թյունը իրեն որոշակիորեն զգացնել է տալիս լեզվա-ոճական խըն-

դիրներում։ Վերջինս, սակայն, պարսից գրականության մեջ նշված 

ժամանակաշրջանում ոչ միայն սկսնակներին, այլև ամբողջ ար-

ձակին վերաբերող խնդիր է։ Ներկայումս լեզվի հարցր դարձել է 

պարսից արձակի «նեղX տեղերից մեկը, թերևս նույնքան նեղ, որ-

քան 20-ական թվականներին։ 

Ինչպես հայտնի է, նոր, ժամանակակից տիպի պարսից ար-

ձակի զարգացմանը արգելակում էր գրականության բարդ, ճոռոմ 

ու ծաղկուն ոճերով ու էպիտետներով ծանրաբեռուն լեզուն։ Այժմ 

չեղվի խնդիրը նորից է ծառանում պարսից արձակի առջև։ 

Լեզվի պարզեցման, այն կյանքին, խոսակցականին մոտեց-

նելու միտումը, որ նախապես դրսևորվել էր պարսից նոր տիպի 

արձակի սկզբնավորող Ալի Աքբար խան Դեհխոդայի ստեղծագոր-

ծությունում , հաջող կերպով զարգացվել առաջատար արձակագիր-

ներ Մ. Ջամալզադեի, Ս. Հեդայաթի և Բ. Ալավիի կողմից, ներկա-

յումս թեքվում է իր «մանկական ձախությանյ> կողմը։ Հիշլալ 

լեզվի պարզեցման տենդենցի ներկայիս հետևորդները իրենց ջան֊ 

քերում այնքան հեռու գնացին, որ այսօրվա Իրանի գեղարվեստա-

կան արձակի լեզուն նորից անհասկանալի է դառնում պարսիկ 

ընթերցողի համար։ Արձակագիրների մեծ մասը (և ոչ միալև շար-

քայինները, երիտասարդները, այլև այնպիսի վաստակաշատ 

ստեղծագործողներ, որպիսին են Սադեղ Չուբեքը, Ջալալ Ալե 

Ահմաղը, Շ ա փուր Ղարիբը, Մահմուդ Քիանուշը և ուրիշներ) 

բարբառայնությունների լայն կիրառումից անցել են դրանց գրեթե 

համապարփակ տեղ տալուն։ Եվ, ի դեպ, նրանցից ամեն մեկր 

գործի է դնում իր բարբառը, երբեմն նույնիսկ իր գյուղում կամ 

շրջանում տարածված խոսվածքը։ 

Երևույթն այդ, բացի գեղարվեստական գրականության րն֊ 

թերցողների շրջանակը նեղացնելուց (որ ինչպես տագնապով նշում 

են պարսիկ գրականագետները առանց այդ էլ լայն չէ,..), հանգեց-

նում է գրական լեզվի աղքատացման, չորացման։ 

Խոսակցական լեզվի այն կենսունակ, կենդանի տարրերը, 

բարբառների թարմացնող, լեզուն հյութեղացնող այն «պաշարնե-

րը», որոնք բանիմաց, ընտրով'ի կիրառման դեպքում կարող էին 

մեծացնել լեզվի ակտիվության, հակիրճ արտահայտչականության 

բալանսը, կորչում են անխնայաբար, անհեռատեսորեն շահագործ-

վող բարբառայնությունների մեծ զանգվածում։ 
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Ա/ս վիճակը է՛րանի գրականագետների շրջանում իրավացիո-

րեն տագնապա/ից արձագանքներ Է առաջ բերումг Աչդ Է վկա չում 

՞Ռահնեմայե քեթաբս («Կ-րբի ուղեցույցս) ամսագրի Էշերում 

/9(13 — 64 թթ. բացված մտքերի փոխանակությունը։ Դրան մաս-

նակցող գրողներն ու քննադատն!,րր ընդգծեցին Իրանի գրականոլ֊ 

թէ-սն վրա նշված երևույթի խիս/г վնասակար, բացասական աղ֊ 

գեցությունբ։ 

է՛ն չոչես և 20-ական թվականներին, իր հանրահայտ л'Յեքի 

բուդ վա լեբի նարուգս ("Լինում Է, չի լինումս) ժողովածուի «նոր 

արձակի աոաջաբանս մանիֆեստում, Մ. Ջամալղսւդեն այժմ հար-

կադրված Էր նորից խոս բ բանալ դրական լեզվի հարստացման 

ուղիների մասին։ նա առաջարկում Է հրաժարվել անշրջահայաց, 

աոաջին հա յաց բից հրապուրիչ և հեշտ թվացող բարբառա յնոլ-

թ լու՛է։ր աբվոդ տուրքից։ Միայն բարբառների ամենաարտահայ-

ս։իչ, ճկուն, հյութեղ միջոցները,—ընդգծում Է գրողը, —կարող են 

և պետք Է հտմա/րեն գրական լեզվի բառապաշարը, մերվեն նրան, 

մտնեն նրա ակտիվի մեջ2։ 

Ընդհանուր գծերով այսպիսին Էին այն դժվարությունն երր, 

որոնք բաժին Էին րնկել պարսիկ պատմվածքագիրների երիտասարդ 

նոր սելւնգին, որոնց աստիճանական հաղթահարումով քայլառքայլ 

գրողներն այդ կանգնեցին մարդու պաշտպանության, նրա մեջ 

մարդկայինի /ուսավորի պահպանման այն ավանդույթների շա-

րունակմանն ու զարգացմանը, որ ստեղծել Էին պարսկական նոր 

արձակի երախտավորներ Ս. Հեդւսյաթր, Ս. նաֆիսին, Բ. Ալավին 

և ուրիշներ։ 

Ստեղծագործական այս կողմնորոշումն ունեցող երիտասարդ 

պատմվածքագիրները բնականաբար ձգտում Էին արձագանքել 

60֊ական թվականների Իրանի կյանքի առավել հրատապ խնդիր-

ներին, հասարակական մտքի ուշադրությունը հրավիրել գյուղի և 

գյուղացիության բախտի, մանր չինովնիկության, և որ ամենա-

կարևորն Է, երիտասարդության խնդիրներին, որոնց լուծումն ու 

ընթացքը բախտորոշ նշանակություն կարող են ունենալ երկրի 

հետագա առաջընթացի համար։ 

Ամենից կարևորն այն Է, որ այդ խնդիրներն արծարծվում և 

գեղարվեստորեն յուրացվում են նոր տեսանկյունից։ Այսպես, եթե 

մինչև 60 ֊ական թվականները երիտասարդության թեման պարսից 

արձակում և, մասնավորապես, նովելում արծարծվում Էր նոր 

է 
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սերն դին ազգային ոգով կրթություն տալու, նրան օտարամոլ, մա-

կերես ա ւին հովերով տարվելուց ետ պահելու պլանով, ապա 60-

ական թվականների պատմվածքագիրները հարցին մոտենում են 

մարդ-անհատի ճիշտ, առողջ ձևավորման, սխոլաստիկ֊պահպանո֊ 

ղական դաստիարակության ավերներից նրան Հեռու պահելու դիրքե-

րից։ Էլ ավելի նշանակալից Էր նոր, մտածող, կյանքի երևույթներին 

խորամուխ երիտասարդության առաջին ներկայացուցիչների կեր-

պարների ստեղծումը։ Այս առումով աչքի են ընկնում Ղ"լամ Հու-

•սեյն Նազերիի «Դար մա չիզի միշեքաֆթ» («Մեր մեջ ինչ-որ բան 

Էր բեկվում»), Շ. Ղարիբի «Ասրե փաիզ» («Աշնան երեկո»), ավագ 

սերնդի ներկայացուցիչ Ս. Չուբեքի «Չերաղե ախար» («Վերջին 

՜ճրագը»՝ համանուն ժողովածուից) և այլ պատմվածքներ։ 

60-ական թվականների նովելում իր ուրույն տեղն ունի գյու-

ղացիության, հովի, աշխատավորի թեման։ Այդ թեմային նվՀրված 

ստեղծագործություններում (Շ. Ղարիր՝ «Գորազ», «Ղահվե-խանե 

քենարե ջադե», Բ. Մողադամ՝ «Զալու», Ա. Մահմուդ «Դարյա 

հանուզ արամ ասթ» և այլն) որոշակիորեն գծվում Է ժամանակա-

կից իրանական գյուղի սոցիալական պատկերը—սոցիալական շեր-

տավորում, գյուղացիության հողազրկում, արտահոսք դեպի քա-

ղաք։ Ինչպես այս թեման, այնպես Էլ մանր չինովնիկութ(ան, և, 

ընդհանրապես, մյուս թեմաները յուրացնելիս 60֊ական թվական-

ների նովելագիրների մոտ մարդու ըմբռնումը առավելապես դըր-

սևորվում Է «Մարդը շահագործման զոհ» պլանով, որ խոսում Է 

•ժանրի քննագատական-ռեալիստական ուղղության խորացման 

մասին։ Վերջինիս հետ Է կապվում նաև պարսիկ նովելագիրների 

կողմից «փոքր մարդու»՝ շահագործման զոհի օտարացման խընդ-

րին անդրադառնալը։ Պարսիկ պատմվածքագիրները ավելի ու ա֊ 

վելի հաճախ են անդրադառնում բազմամարդ քաղաքում մարդու 

միայնակության (Թ. Մոդարեսի՝ «Եք շաբե բաբանի», Բ. Սադեղ՝ 

«Մեհմանե նախանգե դար շահրե բոզորգ», Շ. Ղարիբ՝ «Սեթարե֊ 

գանի քե աղայի միֆրուխթ», Ջ- Միր Սադեղիի «Մարսիե* և ու-

րիշներ), մարդկանց անջատվածության թեմային, փորձում ցուցա-

դրել իր օտարացումը գիտակցած մարդու հո գերան ութ (ուն ր։ 

Այս պրոբլեմներն առանձնապես լայն ու յուրահատուկ դեղա-

արտահայտչական արտացոլում են գտել 60֊ական թվականների 

պարսիկ առաջատար նովելիստ Ջամալ Միր Սադեղիի ստեղծագոր֊ 

ձութ յո ւնն երում։ 
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Ջամալ Միր Ս աղեղին այն Հրողներից է, որ առաջին իսկ րն-

թերցումից յէ, որ դրավում են մարդկանց՛։ Իրանի գրական քննա֊ 

դա/ոութ յո/նր, անշուշտ, անդրադարձել է գրողի ստեղծագործու֊ 

թւանրնշեք նրա պատմվածքների գեղարվեստական արժանավո-

րությունր, Հասարակական հնչեղությունը։ 

Սակաւն ա/դ գրախոսականներում ("Փայամե նավին», ամսա-

գիր, 1963, X 10, Հեղինակ Հ. Փարսա, էջ 87—89, Ֆ. Թոնքաբոնի, 

яՓայամե, նավին, 1966, Л» 6 ) , ցավոք, արժանին լի Հատուցված 

գրողի ստեղծագործությանը, լի րացաՀայտված այն նորը, ուրույնն 

ու արժեքավորը, որ գրողր բերում է պարսից արդի դր ական ո լ ֊ 

թւուն։ 

Գրախոսականներից մեկումՏ, Հոդվածագիրը գրողի արժանիք-

ների դուսպ և չծավալված ցուցադրումից Հետո, ի մեղս Հեղինակի 

թվարկում է նրա պատմվածքների թեմատիկայի միօրինակությու-

նը, ստեղծագործությունների մեծ մասի բնդՀանոլր Հերոսներով 

կա ոլտ կցված լինելը (ըստ երևույթին, դրա Հեղինակային միտում-

նավորոլթյունբ չի կռաՀված ու չի րացաՀայտված), որը, նորու-

թյուն չէ, ինչպես նշում է քննադատր, պարսից արձակում, գալիս 

է խոր ավանդություններից։ 

Ի արդարացում Հեղինակի, քննադատը փա и տ արկում է Իրանի 

ժամանակակից կյանքի միօրինակությունը, անշարժությունր, որի 

3 Ծնվել է 1933 թ, Թեհբանում։ Ունի բանասիրական գիտությունների դոկ-

տորի աստիճան։ Հեղինակ է պարսից գրականության դասագրքերի, գրականա-

գիտական մի շարք ՛Հողվածների, Լուբշ բնույթ ունեն և ուշագրավ են նրա ոաում-

նասիրությունները՝ նվիրված Խաքանիի կյանքին ու գործունեությանը։ շ ^^зс^оЗ 

•^Հ^^ձւ (յ^ՏԱ. ս ս ' յ 2 շ ОШ ւէԱ.А^» Արք г • Հ ) \ ՀԼԼձյՀ О 
Ջամալ Միր ՍագԼգիի պատմվածք՛ներն ամփոփված են Լրեք մոգովածոլնե-
բում, որոնցից աոաջինը կրում է (1983 Հյ՝у-^ « <•֊>՝-=֊-
էկանաչ աչքերով արքայադուստրը», երկրորդը (1966 < А " Հ ^ հ կ ^ 

€ Աչքերն իմ Հոգնել են յ , իսկ երրորդը՝ էՇարՀայե թամաշա վա գո-
յե գարդ» (1969) խորագիրը։ Ջամալ Միր Սադեղիի գործերը Հաճախ են տպա-
գրվևլ էՍոխանՅ ե «Փայամե նավինէ գրական ամսագրերում։ 

* Սովետական իրանագետները ես անդրադարձել են գրողի ստեղծագործու-

թյանը, տե՛ս Լ Մովսիսյանի գրախոսականը գրողի ւՏեշմհայե ման խասթեււ 

մողովածուի վերաբերյալ, որ լույս Է տեսել պարսկական (էՍոխանյ) հան-

դեսի 1966 թ. М 19֊ում և Միր Սադեղիի 6 պատմվածքների թարգմ անոլթյունն ընդ֊ 

գրկող մողովածուի՝ Վ. Բ. Կլյաշտորինայի գրած աոաշաբանը. Տե՛ս ДжйМйЛ Мир 

Садеки, Снег, собаки и вороны, М., 1971, стр. 5—9. 
5 ч чгро 'հհՀհՀ քԼօ շ յ * ' ^ ձ ճ յ յ ՀչշյՎյ» 

А»—л г* 
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արտացոլումով էլ բացատրում է ոչ միայն Միր Սադեղիի, այլև 

արդի պարսից մյուս գրողների ստեղծագործության տարտամ հըն-

չողությունը՞։ 

Բայց Միր Սադեղիի ստեղծագործության մասին ասել այս֊ 

քանը, և, որ կարևորն է, այսպես խոսել, նշանակում է ոչինչ չա-

սել, նշանակում է չմտնել, չհաղորդակցվել այն աշխարհին, որով 

ապրում և որը ստեղծել է հեղինակը։ 

Իրոք, եթե մակերեսորեն, հարևանցիորեն դատելու լինենք, 

ինչպիսի"ն կերևա Միր Սադեղի֊գրողը ու նրա պատկերած աշ-

խարհը։ 

Նա ընթերցողին կներկայանա որպես մի սովորական բարքա֊ 

գիր, որի տեսադաշտը դուրս չի գալիս Իրանի գրականության մեջ 

այնքան հաճախ արտացոլված (ու. հաճախ էլ չարչրկված) բազ-

մակնության, մարդու մեչ մարդկայինը սպանող կրոնական մոլե-

ռանդության, կարիքից ծախու դարձած կանանց թեմաների սահ-

մաններից։ Ու այդ թեմաներին նվիրված պատմվածքներն էլ, 

ավելին, սկսվում ու զարգանում են միօրինակ ու « ճ ի ն » (ընդգծումն 

իմն է է . Շ.) կոմպոզիցիոն միևնույն շրջանակով. «Հաջ աղաս 

ասաց», «Ազիզս պատմում էր»։ 

Միր Սա դեղին, եթե իր գրաքննադատներին պատասխանելու 

լիներ, անզոր կտարածեր ձեռքերն ու անօգնական կժպտար իմաս-

տուն Սողոմոնի խոսքերով, «Ոչինչ նոր չէ այս հին աշխարհում»։ 

Այո, ոչինչ նոր չէ, առերևույթ և Ջամալ Միր Սադեղիի ստեղծագոր-

ծության մեջ։ Բայց միայն առերևույթ։ նորը նրա ստեղծագործու-

թյան մեջ հնին, կամ հնացած թվացողին նորովի նայելն է, նոր 

տեսանկյունից ներկայացնելը։ 

Արդի պարսից դրականության մեջ Ա աղեղին միակը չէ, որ դի-

մում է պարսից դասական նովելագրային արձակում (Սաադի, Ջա-

մի, ժողովրդական նովել) այնքան տարածված ու սիրված՝ պատ֊ 

մըվածքները ընդհանուր հերոսներով միավորելու ավանդույթին։ 

Դրան դեռևս 40֊ական թվականներին դիմել է նաև պարսից արդի 

ճանաչված արձակագիր Մոհամմեդ Ալի Ջամալ զադեն «Ռահաբ-

նամե» («Ջրապտույտ») վիպակում։ Բայց, եթե արդարամիտ լի-

նենք, Ջամալզադեի մոտ այդ միջոցն ըստ էության որոշակիորեն 

ինքնաբավ է մնացել, չի ստացել օրգանական, գեզա֊գաղափա-

րական լուծում և հնչեղություն։ 

8 Նույն տե՛լում, էք 81։ 
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Բոլորովին այւ է պատկերը Ջամալ Միր Սադեղիի ստեղծագոր֊ 

ծաթ/ան մեր Կոմպոզիցիոն այդ միջոցն թելադրված է հեղինակի 

դեղա- գաղափարական մտահայեցողաթյւսն, ասելիքին .ամա Հունչ 

ասե/ակորսլ ունենալու, անհրաժեշտությամբ ու ձգտում ով։ 

Հեղինակի այդ ասելակեբպին ուղղված ընթերցողի «ինչուն_/ 

ւգարգվուԱ է մեկ անգամ ես նրա պատկերած աշխար ՛ին անդրա֊ 

դաոնալու, դրա մեջ ներթափանցն քոլ դեպքում ։ 

1յթե Հարևանցիորեն անդամ աչքի անցկացվեն նրա պատմր-

ւ1սւծբնեբբ, նույնիոկ վեր նադրերը, ընթերցողի ուշադրությունը 

կգրավի մի մանրամասն, որ անցնում է ստեղծագործությունից 

սսւեղծագործություն ու չՀասկացվե/ու դեպքում դառնում մաշված 

ու /քր/քնվողւ Այդ ձյան մետաֆորն է. "Ինբարֆ, ին բարֆե լաա-

նտթի" («Ախ այն ձյունը, այն անիծված ձյունը/,յ, «ԲարֆՀա սադ-

Հաէ յ,տ/աղՀաи («ձյուներ, շներ, ագռավներս յ , "Ան շար քե բարֆ 

մի բարիդи («Այն դիշերր, որ ձյուն Ւ,ր տեղումս յ . այս միայն վեր֊ 

նագրեբո։մ. աոատ, անխնա տեղացող ձյունը անպակաս մանրա-

մասն Է նաև նրա «ք^արաս, «Բագփասին սանդարս, «ՇախեՀա֊ 

յե շեքյասթես, «Շաբ խամ ուշ բուդս պատմվածքներում7։ Ձյունը 

ծածկում, ի։ լացնում Է ամուսնու երկրորդ կնոջից երեխա յին խլելու 

գնացած տանտիրուհու ոանահետքերն ու ոտնաձայնր («Բարֆհա, 

ոագՀա, քալաղհաս), տանտերերի ու հարևանների աչքերից թաք-

յյրնամ մի կտոր Հացի Համար դեգերելու ելած նիՀար ու տանջ-

ված ծերանան («Շախեհայե շեքյասթես յ , շրջապատի մարդկանց 

խագարկոլ Հայացքներից անտես դարձնում կրոնավոր ուսանողի 

մեղսավոր արձաղանքը իր մարմնի, կյանքի կանչերին («Շաբ խա֊ 

մաշ բուդ), ձյան փաւիուկ ծածկոցից անողոք դարձած լռության 

մեջ Հիվանդանոցում մեռնում Է միայնակ, ընկեցիկ ծերունին 

(«Բագփասին սանդարв), ձյունը հեշտացնում Է ըստ Էության 

խաբված, սիրելի Էակին դժբախտացրած լինելու գիտակցումով տա-

ռապող մարդու ինքնասպանության փորձը («Բաբաս)։ Եվ այս-

պես հառաչանքն երր խեղդվում են, հանցանքներն ու «մեղքերըв 

ծածկվում, անտեսանելի ու անլսելի դառնում։ Զյունր այլ բան չէ, 

քան նրանց տառապանքների աշխարՀի խորՀրդանիշը, նրանք 

տապլկտում են ձյան մեջ, որպես իրենց ցավերի մեջ-լուռ, անլսելի 

ցավերի մեջ։ 

Եվ իրոք, լուռ, բայց բաղում ու բազմախոս մի աշխարՀ է բա-

ցում Ջամալ Միր Սադեղին իր ընթերցողների առջև, այդ ցավերն 

7 Այս պատկերի իմաստային լիցքը այլ մեկնաբան ութ յամր նշել է Վ. Կլյաշ֊ 
աոբինա՛ն, տե՛ս Джамал Мир Садеки, Снег, собаки и вороны, стр. 8: 
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այնքան են հին, խրոնիկ պարսիկ իրականության համար և հնու-

թյամբ իրենց այնքան լռած, որ դրանց մասին սովորական, ար-

դեն հայտնի ձևով չես ասի։ Հեղինակը դիտե այդ. իրենից առաջ և 

մեծ հաջողությամբ (Հեդայաթ, Տուրեք, Ջամալզադե, Ալավի) ասել 

են նախորդները, ցույց տվել դրանց արմատներն ու բախումները„ 

որ ծնում են այդ ցավերը: Բայց վերքերն այդ կյանքի հարափոխ 

ընթացքում ամեն օր նորանում են, զոհերի արյունը նորից, նորո-

վի է ծանրանում «շուրթերը դեռ անեծքով չպղծած» հումանիստ 

գրողի սրտին, խղճին ու մտքին, ու նա նորից է կանգնում եղծված 

ճակատագրերով, խզված ժպիտներով մարդկանց պաշտպանու-

թյան դատին։ Բայց լիրիկական խառնվածքով գրողը մտքից ավելի 

դատ ունի մարդկանց սրտի հետ, դիմում է մարդկանց 

սրտին։ Իր սրտի դատը նա иենտիմենտալ-արցոլնքախառն չդարձ-

նելու, ընդվզող սրտից մտքին դարձնելու համար ներկայացնում է 

անեղծ, կյանքի դաժանություններից չկոշտացած ու չչորացած 

հոգու, մանկան հոգու աչքերով ու ընկալումով։ 

Այստեղից էլ նրա դիմումը վերը քննված լեյտմոտիվային մե-

տաֆորին, և, որ առավել կարևոր է, նրա պատմվածքների մի այլ 

առանձնահատկությունը (որ բնորոշ է մասնավորապես առաջին*՝ 

«Կանաչ աչքերով արքայադուստրըյ> ժողովածուիննրա ստեղ-

ծագործությունները մեծ մասամբ չեն կառուցվում սոցիալական 

սուր կոլիզիաներով, կոնֆլիկտներն ունեն ներքին, չբացահայտ-

ված բնույթ, չեն վերածվում բախման, իսկ պատմվածքները առա-

վելապես կրում են վերապրված հուշի, տպավորության բնույթ, 

դառնում տրամադրության նովելներ։ 

Նշանակալիցն այն է (ու, ցավոք, քննադատության կողմից որ-

պես բաց է դիավել)։ որ իրականության պատկերման այս տե-

սանկյունը (լուռ ցավերը խոսեցնելը) հեղինակի մոտ գեղա-գա-

ղափարական կոնցեպտոսսլ ամբողջական, հետևողական դրսևո-

րում է ստացել։ 

Այն դրսևորվել է հեղինակի՝ «Սեփիդ о սիահ» («Սև և սպի-

տակв) գրական ամսագրում, 1958 թ. լույս տեսած առաջին իսկ 

«Ղիվարս խորագրով պատմվածքում։ 

Հարևանի և իրենց բակերի միջև ծնողները պատ են կանգ-

նեցնում. փոքրիկ Նա սերը վշտացած, բայց ավելի շատ զարմացած 

է. ինչո՛ւ։ Որքան հարմար ու լավ էր առաջ մի ոստյունով իրեն հա-

րևանի բակը նետել ու մինչև ինքնամոռացություն խաղալ ՝ընկե-

րուհու Սուդաբեի հետ։ Որքան երջանիկ, ուրախ էր եղբայրը իր 
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նշտնախոսված Հարևանուհու Ս անիժեի Հետ է երբ պատը չեղած՝ 

անարղե/ ու Հաճախ Էին նրանց Հանդիպումները։ 

Մանկան դդաչությունների միջոցով, նրա՝ զարմանքախառն 

տառապանքով աշխարՀի, մարդկանց Հարաբերությունների դիս-

Հարմոնիայի այս ընկալումը քոր Հուզաշատ, վարակիչ իր Հնչե-

ղությամբ ավելի նպատակաշեշտ Է դարձնում սաեղծադործութ յու-

նր), փոխադրվում Է Միր Սադեղիի նաև մի այլ "ԲարֆՀա, սադՀա, 

քալաղՀաս (Ձյուներ, շներ, ագռավներյ պատմվածքը։ 

Ֆարա/ային իր կորիզով այն րնդՀանուր շատ բան ունի Ս. Հե-

զայաթի «Ի՚ա/աբե ամ որզեշս-ի Հետ։ Բայց վերջինիս բախումնային 

լուծման փոխարեն այստեղ կոնֆլիկտը ներքին զարգացում Է ստա-

նամ։ հվ այդ ոչ այն պատճառով, որ Հեղինակը գծում Է անկամք 

րնավորրւթլուններ, այլ ուրիշ միտում ունի՝ 

Ա լսպես, Հեղինակ ր կարողանում Է ճհշտ ընտրված կոմպոզի-

ցիայի և պատմողի շնորհիվ ձաղկող Հնչողության տալ իր պատ֊ 

մրվածքին առանց կպչան, մերկապարանոց մեկնությունների։ 

Ոճիրր գործում են մարդիկ, ոճիրի ղոՀը մարդն Է, որ իր ցավր 

ասելու, իր ցավից աշխս։րՀին տեղյակ դարձնելու կարողություն 

անգամ չանի։ 

Եվ այսպես, աոաջին ստեղծագործությունից սկսած Միր Սա-

գեզին զարգացնում, տանում Է մարդկային լուռ ցավերի անխոս 

տտոաս/անքների թեման։ 

Կարիքի, տգիտության ու խավարի, շրջապատոդների դաժան 

անտարբերության մեջ տառապողների Հոգեկան դրաման Հեղինա-

կր պատկերում Է ցնցող շեշտերով։ Ղրան նա հասնում Է ոչ թե 

մոայլ, դրամատիկ փաստերի խտացումով ու սուր իրավիճակների, 

բախումների ոլատկերամով։ Միր Սադեղին հրաժարվում Է ա ւդ 

աոաջին Հայացքից տպավորիչ ու հեշտ, բայց իր բերած Էսթետի-

կական խաթարումով վրեժ լուծող սխեմատիկ միջոցից։ նա դր-

նամ Է այլ ճանապարհով! 

Սի դեպքում նա դրան Հասնում Է իրեն՝ մերձավորին տառա-

պանքի աղբյուր համարող, բայց րսա Էության խաբված, զոհ դար-

ձած Հերոսի ու շրջապատի Հակադրման միջոցով (միջոցն այս րնդ-

Հանուր կետեր անի սատիրական ժանրում նույն նպատակին ծա-

ռայող դրության կոմիզմի Հնարանքի հետ), մի այլ դեպքում նրա 

կողմից վիճակի ողբերգականությունը ընդգծվում Է հույսերի վ։ր-

շրրված, խորտակված խարիսխներին միամիտ, չհիասթափվող 

համառությամբ կառչելոլ իրադրությամբ։ Եվ դժվարին միջոցներն 

այս հեղինակին լիաբուռ Հատուցում են բերում։ Դրա Համար բա-
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վակ ան է անդրադառնալ նրա «Բաբա» և «Քուչե բենամե բեհեշ-

թռույան» (Դրախտերեսների անվան փողոցը) պատմվածքներին։ 

«Բաբանս Միր Սադեղիի առաջին ժողովածուի պատմվածք-

ներից Է։ Հեղինակի գրելաձևի, վարպետության առավելություն-

ներից մեկը ևս, որ զարգացել ու բնորոշ գիծ Է դարձել նրա երկ-

րորդ ժողովածուի մեջ, գունեղ, վառ անհատականությամբ բնա-

վորություններ կերտելու կարողությունն Է, բնավորություններ, որ 

հատկապես խոսուն են դառնում հաջող ընտրված շրջանակի՝ գոլ-

նեղ, հյութեղ գծագրված շրջապատի ու մարդկանց միջև։ 

Այդպիսի կերպար Է Բաբան, նախկինում ունևոր, հետո մեծե-

րին կուլ գնացած հողատիրոջ զավակը։ Չոր տափին մնացած, 

դառնացած իրեն հասած անարդարությունից, նա թողել Է գյուղը, 

պարտք-պուրտքով, ծուռը շիտակ նպարավաճառի մի խանութ բա-

ցել ու մնացել Է քաղաքում։ Հերոսին բնութագրելու համար Միր 

Ս աղեղին ի բաց Է առնում դիմանկարային հնարավորություն ր, 

ավելի ուժ տալիս մյուս միջոցներին՝ իմպրեսիտյին ու գործողու-

թյան միջոցով բացահայտմանը։ Առաջին միջոցը իրականացվում 

Է պատմվածքի պայմանական հերոսի՝ Ջաֆարի «ձայնովа, որր 

բազմաձայն Է, սակայն, բազմաձայն թաղի մյուս բնակիչների ու 

երեխաների ձայներով։ 

«Երեխեքը նրան սիրում Էին հեքիաթների համար, ու մեկ Էլ, 

որ միշտ ապառիկ Էր տալիս։ Բաղարջը, քիշմիշախառը բռված սի-

սեռը, չորացրած ծիրանն ու շահդանե ցորենը համ Էր տվել նրանց 

բերանին։ Թրջած ծիրանաչիրը հաճույքով խփշտում Էին ու ինք-

նամոռաց հրճվանքով ականջ դնում նրա հեքիաթներինյ>։ 

ճիշտ նույնպես ջերմ Է ու ավելի Է խորացնում Բաբայի այս 

մեղմ մարդկային նկարագիրը նրա վարվելակերպի ու բարքի 

ուղղակի բնութագրումը. 

«Նա տարիներ առաջ Էր մեր թաղում նպարավաճառի խանութ 

բացել ու թաղի բնակիչները իրենց ամբողջ գնումները այնտեղից 

Էին անում։ Երբ մեկի տանը հարսանիք լիներ, Բաբան կգար ու մե-

նակը մի քանի հոգու գործ կաներ, փայտ կջարդեր, աթոռները 

բակում կդասավորեր, օշարակ կսարքեր, ինքնաեռի մոտ կնստեր 

ու թեյ կբաժաներ։ Թաղի բնակիչները վստահում Էին նրան, իրենց 

դուռը նրա համար միշտ բաց Էր։ Իրենց տները նրան պահ տալիւ, 

իրենք ուխտի Էին գնում։ Բաբան նայում Էր նրանց տանը֊տեղին, 

գիշերները դնում Էնտեղ Էր քնում՛։ 

* Նույն տեղում, Է[ 29։ 
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Ուրիշների նկատմամբ այսքան հոգատար ու ազնիվ հո-

գին մեծ, ջերմ սիրով է կապվում իր գեղեցիկ, սևաչ կնոջ հետ։ 

Երկու կերպար, երկուսն էլ իրենց վիճակի մեջ միմյանց նկատ-

մամբ մեղավոր գգացող, բայց ըստ էության երկուսն էլ զոհ, եր-

կուսն էլ զոհող։ Հենց այս էլ առանց գույների ճիգավոր մռայլաց-

ման, խտացման, պատմվածքին հաղորդում է դրամատիկ խոր, 

վա ր ա !լ ի չ հնչողությոլն։ 

Այս նպատակին Միր Ս աղեղին իր մյուս՝ «Քուլեի բենամե 

րեհեշթռոլյանս պատմվածքում, ինչպես նշվեց, հասնում է բոլո-

րովին ս։յլ միջոցներով։ 

«Ք՚ուչեի բենամե բեհեղթռոլյանа («Դրախտերեսննրի անվան 

փողոցը»), ոչ պատահական, այլ միտումնավոր խորհրդով է հե-

ղինակր այսպես վերնագրել պատմվածքը, վերնադիր, որ իսկույն-

ևեթ րնթեբցողին վարակում է դառնաժպիտ այն տրամադրու-

թյամբ, որ կազմում է ստեղծագործության հիմնական շեշտը, ա (ն 

մթնոլորտր, որով համակված են դրա բոլոր գործող անձինք, բ ո ֊ 

լորր, բայց ոչ գլխավորը։ 

«Խոշորկեկ մի ծերուկ էր, խոշորանդամ, ոսկրոտ, չոր, լայն, 

արևից սրճագույն դարձած դեմքով։ Հագուստներն իր կեղտոտ ու 

մաշված էին, գզգզված, մի ոտքից կաղում էր ու ձեռնափայտին 

հենված դանդաղ էր քայլ առնումյ)®» 

Գլխավոր գործող անձի հեղինակային այս դիմանկարում ար-

դեն (որով սկսվում է պատմվածքը) Միը Սադեղին ընթերցողին է 

ներկայացնում ամբողջ հերոսին, շինականի լայն, ոսկրոտ դեմք, 

որ չնայած տառապանքին (կարիքից ու դե գերումներից գզգզված 

հագուստներ) աշխարհին է նայում հույսով, ակնկալությամբ ու 

հաստատակամությամբ։ 

Իր գավազանի հետ, այս ակնկալիքներին ու հույսին հենված 

ծերունին կաղալով, տոտիկ-տոտիկ կտրել-անցել է իր հայրենի 

ևրկրաշարժից ավերված դյուզը, իր զոհված կնոջ ու երեխայի շի. 

րիմներն ու բռնել հեռավոր քաղաքի ճամփան։ Հասել է քաղաք, 

որոնելու «բեհեշթոույան» հմայիչ, խոստացող, իր երագներին ու 

ակնկալիքներին այնքան լիաբուռ թև տվող փողոցը, ուր ապրում 

են կերպասի հարուստ վաճառական իր փեսան ու աշխարհում 

միակ ողջ մնացած հարազատը՝ աղջիկը։ 

® ы мгро հհ* ևօ^ս* յ ս ^ -

Այսուհետև՝ Ջայմհայե ման խասթե։ 
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Բայց ապարդյուն են նրա որոնումները, չկա ոչ այդպիսի փո-

ղոչ, քաղաքում, և ոչ էլ որևէ մեկն է լսել այդպիսի վաճառականի 

անուն։ Ըստ էության այդ ամենր մի գեղեցիկ սուտ է, որ Հնարել է 

կինը (աղջկան քաղաքից եկած կավատները խարդախ խաբեու֊ 

թքամբ հասարակաց տուն են տարել) հնարել է գեթ ամուսնուն 

անտանելի ամոթի Հարվածից Հեռու պաՀելու Համարէ Սուտն այդ 

Հյուսել են քաղաքից ուղարկված կեղծ նամակի օգնությամբ, ու 

այդ նամակն Էլ դարձել Է այն միակ կռվանը, որ ամեն մի նոր, 

ապարդյուն որոնումից Հետո պաՀում, սրսՀպանում Է նրա Հույսը, 

Հավատը, որոնումը շարունակելու, ըստ Էության իր գոյությունը 

շարունակելու Հենարան։ 

Ու ամեն անգամ սրտացավ թաղեցիների երկմտող, դառը ժպի-

տից կծկված Հայացքների դեմ, ծերունին Թուման յանի քեռի Խե չա-

նի երանելի ու առարկություն չընկալող Համառությամբ, դողդո-

ղացող ափի մ ահ շուռ ու մուռ Է տալիս իր այդ Հավատ ո Հանգա-

նակը։ 

Ըստ Էության ֆաբուլայի այս շրջանակով Հեղինակը սեղմա-

խոս Հնարավորություն ուներ և սպառիչ կերպով արտաՀայտել Է 

ստեղծագործության սյուժեաիկ Հնարավորությունները։ Այստեղ Էր 

անՀրաժեշտ գտել վերջակետ դնել Թուման յան ը (Հայ գրողի ստեղ-

ծագործության Հետ այս շփման կետը, որ միակը չէ Ջեմ ալ Մ իր 

Ա ադե ղի ստեղծագործության մեջ10, խո րՀրդածության նյութ է տա-

լիս, խորհրդածություն, որ պարսիկ գրողի՝ Թուման յանի ստեղծա-

գործությունը ծանոթ լինելու Հանգամանքից ավելի շատ, իհարկե, 

ավելի ճիշտ կլիներ ուղղել կյանքի թելադր-սնքի ընդհանրության 

կողմը)։ 

Բայց Միր Ս ադե ղին վերջակետ չի դնում։ Պատմվածքը շարու-

նակվում է ծերուկի վիճակին կարեկցող, նրան ապաստան տված 

Հարևանների որոնումների, թերթում Հայտարարություն տպելու, 

գտնված Համագյուղացիների միջոցով նրան ապարդյուն գյուղ վե-

րադառնալ Համողելու երկար ու ձիգ, բայց ըստ էության ստեղ-

ծագործությանը ոչինչ չավելսւցնող նկարագրություններով։ Ընդ-

Հակառակը, դրանք խախտում են ստեղծագործության կուռ, դինա-

միկ Հնչեղությունը։ Բայց, այդուՀանդերձ, դրանք նպատակ ունեն 

բացաՀայտելոլ Հեղինակի մի միտումը ևս, որ շատ նշանակալից 

է Միր Ս ա դեղի ի ողջ ստեղծագործության առումով։ Նրա ինչպես 

Այս առթիվ հետաքրքրական են Լ. Ս՚ովսիսյաէի դիտարկումները, Տեմալ 

Միր Սադեղիի մասին (ГԳրական թերթիւ 1963 թ. Л? 47-ում։ 
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քննված նւսխորդ, այնպես էլ այս և մյուս մի քանի պատմվածք-

ներում առկա են, կան ու գործում են զգայուն, մ իմ յանց ցավյյ սրտա-

մոտ րնգունող, միմյանց կարեկցող ու միմյանց կյանքի բեռը թե-

թևացնել ճգնող հարևանները, դրկիցները, մարդիկ, որոնք անձնա-

վորում են իրանցի հասարակ մարդկանց լավագույն գծերը։ 

Հասարակ մարդկանց, ժողովրդի հոգու այս լուսավոր, մարդ-

կային գծի հետևողական բացահայտումը ոլ միայն նրա ամենա-

դրամատիկ, մռայլ, իրադրություն պատկերող պատմվածքներին 

հաղորդում է որոշակի լուսավոր, պայծառ շեշտեր, այլև ժողովըր-

դային շաղախ։ որ իսկական հումանիստական արվեստի ամենա-

ցայտոլն գծերից մեկն է։ 

Բայց այդ գծի ու դրա դրսևորման մասին ավելի հանգամա-

նորեն փոքր-ինչ հետո։ 

Ընթերցողին առինքնում է ձևերի կոմպոզիցիոն, հնչերանգա-

յին այն բազմազանությունը, որով Ջամալ Միր Սադեղին պատ-

կերում է, ներկայացնում մարդկային լուռ ցավերի աշխարհը։ 

Ամենից առաջ այդ դրսևորվում է ժանրային բազմազանությամբ 

(պատմ վածք-գիմ անկար, տրամադրության պատմվածք, սոցիալ-

հոգեբանական պատմվածք և այլն)։ 

Այդ բազմազանությունն, որ առավել ընդգծուն է ի հայտ գա-

լիս Միր Սադեղիի ստեղծագործությունների ներքին կառուցված-

քում, պատահական չէ և թելադրված է նրա ընտրած թեմատիկա-

յի պահանջներով։ 

Մի դեպքում, ինչպես, օրինակ, «Գերդոխաքа («Հող ու փոշիа) 

պատմվածքում, նա դիմում է դրամատիկ պարադոքսի (հակադրու-

թյան տրամաբանությամբ՝ իրոնիկ պարադոքսի հետ ունեցած 

անալոգիայով է, որ այդ միջոցն կարծում ենք ճիշտ կլինի այդպես 

կոչել), մի այլ դեպքում («Մարսիե»— «Ողբ») հակադրվող համա-

դրության, ինչպես նաև դառը հեգնանքի միջոցին։ 

Հիշատակված գործերից առաջին՝ «Գերդոխաքа պատմված-

քում հեղինակը միահյուսել է նշված միջոցներից մի քանիսը, որի 

շնորհիվ արտահայտչականությամբ ու կատարման վարպետու-

թյամբ այն կարող է պարսից այսօրվա նովելի լավագույն ստեղ֊ 

ծագործութ ւուններից մեկը համարվել։ 

Ինչո՛՛ւ «Գերդոխաքа։ Ջեմալ Սադեղիի համար, որ մեծ մա-

սամբ լեյտմոտիվային վերնագրեր ընտրելու հակում ունի, այս 

վերնադիրը ևս բացառություն չէ։ Հող ու փոշու մեջ կորած են գա-

վառական այն քաղաքի փողոցները, ուր տեղի է ունենում գործո-

ղությունը. փողոցներ, տներ, նպարավաճառի խանութի դռանը 
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կուտակված բանջարեղենի կույտեր։ Իհարկե, այդ հող ու փոշուց 

«բաժին» է հասնում և մարդկանց։ Բայց դա միայն նրանց հոդնա-

տանչ մարմնին նստած փոշին չէ։ Այդ փոշին այն շարունակական 

տառապանքների նյոլթավորումն է, որ տարիներ շարունակ աննը-

կատ, բույլ առ բույլ նստել է նրանց հոգուն, սրտին, խամրեցրել, 

բթացրել թե' նրանց զգացմունքները, և թե' շրջապատի նկատ-

մամբ նրանց վերաբերմունքը։ 

ճիշտ այդպիսին է պատմվածքի հերոսը՝ Ասադ աղան։ Հոգե-

բանական խոր ու նուրբ վերլուծումների պահանջ ու հնարավորու-

թյուն ընձեռող иյուժետային այս հատիկը Ջամալ Միր Սադեղին 

օգտագործել է լեխովյան նովելագրության (որի հետ շատ գծերով 

այնքան շփման կետեր ունի Միր Սադեղիի գրելաոճը) առանցքա-

յին, ամենից ավելի հաճախ ու խոր արծարծված թեման՝ կյանքի 

հոգսից, կարիքից ու թշվառությունից մանրացող, աշխարհի լավի 

ու վատի նկատմամբ անտարբեր ու բութ դարձող մարդու թեման 

արծարծելու համար։ 

Այստեղ հեղինակը մեծ վարպետությամբ կարողացել է օգտվել 

փոփոխուն տոնայնության հնարանքից, հնարանք, որ լեխովյան 

պոետիկայի ամենանրբին ու ճկունորեն կիրառվող կետերից մեկն 

էր։ Տատանումներն այդ հիշեցնում են պիանիսիմոյից կր ե շլեն դո 

հակադարձ անցումներ, որ մեկ աստիճանական են, մեկ էլ կտրուկ, 

հակադրական։ Այսպես, ամառային տոթ ցերեկի ծույլ ու թմրի֊ 

րազդու լռության պատկերի վրա երևում է գլխավոր գործող անձբ՝ 

ծերունի Ասադ Աղան։ 

«Կոր ամեջք ծերունին բեռնակիր դրաստի պես կռացած, գա-

վազանին հենվելով, բադրիջանի կույտերի միջով առաջանալով 

արագ֊արագ խանութի կողմն էր գալիս,.. գունատված ու հուզված 

նա հասավ խանութին, քրտնամխած մի պահ կանգ առավ շեմին, 

ու արտևանունքներից զուրկ իր աչքերը չորս բոլորը պտտեցրեց։ 

Ապա լսվեց նրա խզված, կատաղությունից խեղդված ձայնը. 

— Այդ աղջիկը... էդ անամոթը... ինքս, իմ երկու ալքով տե-

սա, ինքս, ինքս տեսա.,.»1՝։ 

Իսկ նույն ծերունու հեռանալը խանութից պատկերված է այս-

պես. 

«Տեղից վեր ելավ ու սկսեց իր գավազանը փնտրել։ Մի ձեռքով 

մսի փաթեթը սեղմեց կրծքին իր, մյուս ձեռքով՝ վերցրեց դավա֊ 

11 Տաշմհայե ման խասթե, էշ 13։ 
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գանն ու կաղեկաղ դուրս եկավ խանութից։ Տրամադրությունն իր 

լավ էր, ուրախ, շուրթերը՝ ժպիտից կիսաբաց»՝2։ 

Հակադրական այսպիսի համադրությամբ ու մի քանի հեղինա-

կային դիտարկումով պատմվածքը կարող Էր ավարտվել։ Հայրը 

կասկածում Է իր աղջկա ու խանութպանի ինտիմ կապի մասին, 

նա եկել Էր վերջ դնելու այդ անազնիվ (իր կարծիքով) կապին, 

ամոթահարելու ու ետ պահելու աղջկան։ 

Բայց մարդը քաղցած Է, թշվառ, կարիքավոր։ Խանութպանի 

աշկերտի տված միսը, մի տոմէ երեխաներին մի օր կուշտ տեսնե-

լու հեռանկարը ի չիք են դարձնում նրա զայրույթը։ Բայց այսպի-

սի կտրուկ անցումը, որ ըստ Էության չի խաթարում փոքր ժանրի 

կառուցվածքային կանոնները, անհարիր Է Ջամալ Միր Սադեղի 

պոետիկային։ Վերջինիս անհարիր են նաև սուր անկյունների, շեշ-

տակի հակադրությամբ համադրությունները։ Ջամալ Միր Սադեղիի 

գրելաձևին ավելի բնորոշ են պլաստիկ, ճկուն անցումները. պլաս-

տիկա, որ երևան Է գալիս ինչպես պատմվածքների կաոուցված-

քում, այնպես Էլ հերոսների դիմանկարային բնորոշումների մեջ։ 

Այղ ճկունությունը, որին ձգտում Է հավատարիմ մնալ հեղինակը 

(սկզբունք, որ Տոլստոյից սկսած բոլոր մեծ ռեալիստների նախա-

սիրությունն Է եղել), հնարավորություն Է տալիս երևույթները 

պատկերել իրենց բոլոր նուրբ ու բարդ հակասության մեջ, բացա-

հայտ ել դրանց դինամիկանէ 

ճիշտ այդպես Է վարվել հեղինակը այս դեպքում է Ծերունին 

զգուշավոր կասկածամտությամբ դիտում Է շուրջ բոլորը։ ականջ 

սրում՝ խանութի ետնասենյակից տարբերակելի որոշակիությամբ 

իրեն հասնող աղջկա խոսքերը հասկանալու համար։ Բայց ճիշտ 

ժամանակին հրամցված այնքան բաղձալի քաղցր թեյը, վաղուց 

չճաշակված ծխախոտը իրենց սպասված ազդեցությունն են ունե-

նում։ Ինքնամոռաց հաճույքով իրեն ճաշակման վայելքին տված 

Ասադ աղան միայն ըմպելադագարին Է հիշում աղջկան, փորձում 

հաճույքից մշուշված իր ուշադրությունը կենտրոնացնել աղջկա 

ձայնը նորից որսալու համար։ Այս տեսարան անցումը ամենանրր-

բորեն բացահայտում Է նաև պատմվածքի հեղինակային միտումը՝ 

կյանքի կարիքը, դժվարությունները այսպես աստիճանաբար, ան-

նկատելի են կլանում, դուրս կորզում մարդուց մարդկայինը, 

այդպես կաթիլ-կաթիլ, բաժակ առ բաժակ մարդուց վերանում, հե-

ռանում Է մարդը։ 

12 Նույն տեղում, Էշ 23։ 
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Տամալ Միր Սադեղիի գրելաոճի պլաստիկան իր ամբողջական 

ու հաջող արտահայտությունն է գտել նրա «Խալե» («Մորաքույրը») 
պատմվածք֊դիմ անկարում ։ 

կարծյոք, ստեղծագործությունն այս նշանակալից է ոլ միայն 

Տամալ Միր Սադեղի֊նովելիստի վարպետության դրսևորման, այ-

լև (և առավելապես) նրա աշխարհընկալման, մարդընկալման բա-

ցահայտման տեսակետից։ 

Այդ մասին խոսվեց և վերը՝ այդ գրողի ստեղծագործության 

ժողովրդային ոգին է, ոգի, որ դրսևորվել է ոչ միայն հասարակ 

մարդկանց, ամբոխի կերպավորմ ։սմբ, այլև ժողովրդի, ամենա-

պարզ մարդկանց լուսավոր, «խաբուսիկության չափ կենդանի» 

կերպարների ստեղծումով։ 

Պլաստիկ, խաբուսիկության չափ կենդանի այդս/իսի կերպար-

ներ ստեղծելու վարպետության մասին Գորկին գրել է. 

«Երբ կարգում ես նրանց գրքերր, թվում է, թե խոսքի հրաշա-

գործ ուժով շունչ առած բոլոր հերոսները շրջապատում են քեզ, 

ֆիզիկապես հուզվում, դու ցավ զգալու չափ սուր զգում ես նրանց 

տառապանքները, նրանց հետ լալիս ես, ծիծաղում, ատում ես 

նրանց ու սիրում, քեզ լսելի են նրանց ձայները, տեսանելի նրանց 

աչքերի ուրախության փայլն ու վշտի խոնավ մշուշը, նրանց հետ 

ապրում ես բարեկամի կարեկցանքով ու թշնամաբար վանում քեզ-

նից, և այդ ամենը նույնպես տառապալի լինելու չափ լավ է, որ-

պես իսկական կյանքը, միայն ավելի հասկանալի ու գեղեցիկ»13։ 

ճիշտ այդպես շոշափելիության չափ կենդանի, հուզող ու ապրեց-

նող ուժով են կերտված Տամալ Միր Սադեղիի մի քանի հերոսներր։ 

Այդպիսի հաջողված կերպարներից է նաև «Խալե» («Մորաքույրը») 

պատմվածքի հերոսուհին։ Պլաստիկ կերպավորման սկզբունքնե-

րում ։ ինչպես հայտնի է, մեծ գրողները մեծ տեղ էին տալիս դիմա-

նկարին, որ կերտած էր լինում կամ իմպրեսիայի և կամ թե էքրս-

պրեսիայի ու հեղինակային բնորոշման միջոցներով (ավելի շատ 

այս միջոցից օգտվում էր Տոլստոյը)։ Գորկին առավելապես այս 

միջոցն զուգակցում էր երկխոսության հետ։ Պարսիկ գրողներից 

Ս. Հեդայաթին, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, 

ավելի հոգեհարազատ էին պոետիկայի չեխովյան սկզբունքները։ 

Ընդհանուր գրական խառնվածքով մոտ լինելով իր ավադ գըր֊ 

չակցին, Միր Ս աղեղին ունի պլաստիկ կերպավորման իր սկը զ-

բոլնքները։ նա գրեթե երբեք չի օգտվում դիմանկարային բնութա-

11 М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 24, стр. 325—326. 
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Iքրրման միջոց ներից, որպիսին էլ, որ դրանք լինեն, նախապատ-

վություն տալով ինքնաբնորոշմանր և երկխոսությանը։ ճիշտ այդ 

միջոցներով է կերտված «Մորաքրոջ» կերպարը։ Մասնավորապես 

այս պատմվածքում կերպավորման միջոցների այսպիսի ընտ-

րությունը թելադրված է հեղինակային միտումով, նպատակ ունե-

նա/ով ստեղծել ժողովրդի, պարզ, հասարակ մարդու մի կերպար, 

մարդու, որ իր ողջ էությամբ անձնազոհություն է, անհուն, ջինջ ու 

լուսավոր սիրով ու խանդաղատանքով է լցված մարդ էակի նկատ-

մամբ (անշուշտ այդ լուսավոր շեշտերը հատուկ են և իրեն՝ հե-

ղինակի րնկտլմանը, որով և նա կարողացել է տեսնել, ցույց տայ 

ժողովրոի ծոցի մարդու հոգու հողի պես պարղ ու հողի պես հա-

րազատ բույրերով լեցուն անճառ գեղեցկությունը)։ 

Միր Սա դեղին իրավամբ հարկ չի համարել տալ նրա արտա-

քինը։ Նա ինքն իր հետ ու շրջապատի հետ խոսեցնում է հերոսու-

հուն, ինքնարտահայտման մղում» Խոսեցնում ու այդ խոսքի մեջ 

ընթերցողի առաջ։ «ցավ պա աճառելու չափ շոշափելի» կանգնում 

է Խալեն, որի մեջ ամեն մի ընթերցող կարող է իր մոտ հարազա-

տի մտերմիկ գծերը տեսնել։ 

Սյուժետիկ այս հարուստ բնավորությունը հեղինակը կերտեք է 

ըստ էության չնչին, « ան դիպված» ֆաբուլա յով։ Վերջինս դառնում 

է նրա առօրյա չարչարանքների շուրջը, հարազատն է հիվանդա-

ցել— «Խալետ-ին են դիմում բժշկի տանելու, խնամելու խնդրան-

քով, հյուր ու հարսանիք կա՝ «Խալեն» է առաջին օգնող֊հասնողը, 

ու այդպես «Խալեն» ամենահաս է, ամենուր, և այդ այն դեպքում 

երբ հազիվ է քաշ տալիս ցավից ու հոգնությունից քար դարձած 

ոտքերը։ 

Ըստ էության ամեն ընթերցող տեսնում է մայր-էակի հավա-

քական, պայծառ մի կերպար։ 

Ընթերցողին պատկերվում է անձնազոհ, իր տանջանքի ու 

տառապանքի գնով մերձավորների, մարդկանց կյանքը թեթևացնել 

ձգտող, համակ, ինքնանվեր մի անձնավորություն։ 

Բայց այս կերպարը նշանակալից է նաև մի այլ տեսակետից, 

նա պարզաբանում, ի հայտ է բերում այն հայեցակետը, որ հեղի-

նակն ունեցել է իրենց վիճակին հեզությամբ համակերպված, ցա-

վերը լուռ տանող էակների կերպարները ստեղծելիսւ Անտարբե-

րությունը, պասսիվոլթյոմւը, որ նրա պատկերած մի քանի գործող 

անձանց հիմնական գիծն է, այն միակ գոյավիճակը չէ, որ նա 

տեսնում ու արժանի է գտնում մարդուն։ Նա, ըստ էության, դա-

տապարտում է այդ անտարբերությունը, մարդը ծնված է ոչ միայն 
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խղճուկ, զգայական հաճույքներով ապրելու, դրանք երազելու, 

լվացքի կեղտաջրերի մեջ մաշելու իր կյանքը (այդսքիսին է նրա 

«Չհարմիյ> պատմվածքի հերոսուհին), նա իրավունք ունի լուսավոր 

երազների ու լուսավոր իրականության, նա պիտի ունենա աքդ լու-

սավորը, գեղեցիկը իր կյանքում։ Եվ ըստ էության այդ լուսավորի 

դատն են պաշտպանում նրա պատմվածքները։ Այդ մասին մեկ 

անգամ ևս վկայում է նրա « Շար խամուշ բուդ («Գիշերը /ուռ էրէ) 

պատմվածքը։ 

Նոր չէ այդ պատմվածքի թեման պարսից ժամանակակից 

դրականության համար։ Նրան Ս. Հեդայաթից սկսած անդրադար-

ձել են գրեթե բոլոր առաջադեմ պարսից գրողները, անդրադարձել 

մարդու մեջ մարդկայինը սպանող, նրան կենդանի դիակ դարձնող 

կրոնական մոլեռանդրւթյան դեմ պայքարելու, այն մարդկանց 

միջից արմատախիլ անելու հումանիստական ազնիվ զգացումով։ 

Այդ միտումն ունի նաև հեղինակը։ Բայց փոխվել են ժամանակ֊ 

ներր, վ,ոխվել է նաև թեմայի սյուժետային լուծումը։ Միր Սադե-

ղիի հերոսը արդեն կուրորեն, անես։ ա դարձ լի տրվում այդ զգա-

ցումին։ Նրա հավատը բախվում է իրականության, ցնծացող, իրե-

նը պահանջող կյանքին, ու կյանքը, կյանքայինը հաղթում է։ Կա-

տաղած շներից ձմռան ուշ գիշերին փրկել ու իր սենյակն է բերել 

աստվածաբանության ուսանողը՝ (ախունդը) վիրավոր, գեղեցիկ 

մի կնոջ։ Նրա վերքերը կապելիս ախունդը երկար կռիվ տալով 

ինքն իր հետ, ի վերջո հաղթվում է. գեղեցիկը, կյանքայինը ավելի 

ուժեղ են գտնվում ու հաղթում են մտքին, տարիներ շարունակ 

ներծծված քարոզներին։ Բայց դա սոսկ մարմնականի հաղթանակ 

չէ (որ հարկադրական նատուրալիստական որոշ ս-աւոկերների առ-

կայությամբ կարող է վերագրվել հեղինակային մի տումին), դա 

մարդու հաղթանակն է ։ որ (հոգեբանական բարդ ու նուրբ պատ-

կերումով) ձեռք է բերված դոգմայի, դաստիարակության դեմ։ Եվ 

դա ըստ էության, հին թեմայի նոր լուծումն է, լուծում, որ թելա-

դրում է կյանքը, ժամանակը։ 

Եվ բոլոր այն դեպքերում, երբ հեղինակը ունկնդիր է ժամա-

նակի ձայնին, նրա ստեղծագործությունները ստանում են հասա-

րակական մեծ հնչողություն։ Բայց, չնայած անուրանալի վարպե-

տությանն ու կենսաճանաչողությանը, Միր Սադեզին միշտ չէ, որ 

կարողանում է ունկնդիր լինել այդ ձայնին։ Այժմ այն մասին, թե 

ինչպես է հեղինակը կարողանում իր պատկերած «լուռ ցավերիл 

աշխարհին հաղորդակից անել ընթերցողին, հաղորդակցություն, 

որ նման չէ օձիքդ բռնած ու միալար ու ձանձրալի իր գլխից ան-
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ցածր պատմող ծանոթի ասածներին ունկնդրելուն։ Այս պատ-

մրվածքի Հերոսների Հետ աւդրելու, նրանց վիճակում քեզ մի պահ 

զղալով Հաղորդակցվելն է, որը ին>պես Վ. Սարոյանն է նշում, 

։դատմվածքի Հաջողության կարևոր նախապայմաններից մեկն է։ 

Դրան Հեղինակր Հասնում է տարբեր միջոցներով։ 

Պայմանական Հերոսի շուրթերով Հենց առաջին նախադասու-

թյունից ստեղծված անմիջա կան ֊Հուզական տրամադրությունը 

(«Ինբարֆ, ինբարֆե լաանաթի».—«Այն ձյունը, ախ այն անիծյալ 

ձյունը») Հեղինակը խրոնոլոդիական վերընթաց գծով զարգացող 

պատմվածքում պաՀպանում է տոնայնության աճող լարվածու-

թյամբ, որ ի վերջո անակնկալ, նովելիտիկ ավարտով փշրվում է, 

ընթերցողին մի անգամ ևս Հակադրելով վերապրել առաջին ան-

գամ ֆաբուլայով տարված լինելու պատճառով ենթագիտււկցա-

կան մնացած զգացմունքների գամման։ Այս պատմվածքում Միր 

Ա աղեղին դրսևորել է մարդկային ներաշխարՀի նուրբ, անտեսա-

նելի ծալքերը բացաՀայտելոլ ու այն փոքրիկ, աննշան մանրա-

մասների միջոցով ցուցադրելու կարողությունը։ 

Տարիներ առաջ մարդը ակամա չարիք է գործել։ Իր արածի 

Համար ափսոսանքը, վիշտը նրան տանջում են մինչև հիմա։ Նա 

դառնացած է, բայց մի փոքրիկ ափսոսանք ունի, ուրիշների թե-

լադրանքով, նրանց խրախուսանքով է եղել պատահարը» Ու ափ-

սոսանքը դառնում է դառնություն, տհաճության սկիզբը Ազդա-

րարող խորհրդանշան։ Ու նա կուզեր որ չլիներ այ այդ սկիզբր, այդ 

խրախուսանքը, այդ դառը սփոփանքը։ Եվ այս ամենը հեղինակը 

հաղորդում է կրկնության, միևնույն նախադասության գրեթե չմի-

ջարկված կրկնության միջոցով։ 

«Կեղտոտ գործ էր, հիմա, որ մտածում եմ, վատ եմ զդում։ 

քայց միակ գործն էր, որի գաղտնիքը լավ գլխի էի ընկել ու կեր֊ 

պը լավ գիտեի։ էդ պատճառով էր, որ ուստաս ինձ շատ սիրում էր 

ու սրա նրա մոտ գովքս էր անում։ «ճարպիկ տղա է», հա գովում 

էր ու գովում, գովում»՝*։ Իր «ուստայի», մսավաճառ խանութպանի 

գովասանքից խրախուսված աղան դարձել էր թաղի պարտապան֊ 

գնորդների հոգեառ հրեշտակը, նրա ձեռքից ոչ մի «ձրիակեր» 

ազատում չունի։ Բայց մի հերթական «Հաղթանակ» դառնում է 

հիշողության վերք, անիծյալ դարձնում, դառնացնում նրա ամբողջ 

«գործունեությունը»։ Հերթական պարտքատերից, մանկամարդ, 

գեղեցիկ մի կնոջից պարտքը խլելու ժամանակ տղան տեղյակ է 

դառնում բոլոր «ձրիակերների» «աներեսության» գաղտնիքին։ 

и Չեշմհայե ման խասթե, էչ 25։ 
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Քաշքշուկի ժամանակ գետին է ընկնում ու բացվում կնոշ ձեռքի 

ծրարը, մեչը—ոսկորներ, աչն ոսկորները, որ տղան սովորաբար 

թաղի շներին էր գցում, բայց այս անգամ ցրտից ալար ելով թափել 

էր խանութի դռանը։ Ափսոսում է մարդը, տանջվում իր ավելորդ 

ջանասիրության համար, տանջվոսՏ ու փորձում իր խղճին ապաս-

տան գտնել, 

«Ոտքերս... ականջներս... ձեռքերս... մեղավորը այն ձյունն 

էր, որ նորից սկսել էր տեղալ, շուն էի կտրել, մի կատաղած 

շուն...՝5! 

Սա արդեն արդարացում լէ, այլ ինքնաքննադատում, խղճի 

դատաստան։ Ըստ էության այս է Միր Սադեղի ոչ մեծ պատմված-

քի ֆաբուլիկ հենքը, պատմվածք, որ չնայած քնարական տարրի 

գերակշռությանը, էպիկական, սոցիալական խոր շունչ, հ1դողու-

թյուն ունի։ Տանջալից հուզմունքով ներկայացված պատանեկան 

մի բուռ այս հուշերը տխուր լույսով լուսավորում են այն թաղի 

բնակիչների սոցիալական կյանքն ու թշվառությունը, ուր անց է 

կացրել հերոսը իր մանկությունը։ Ըստ էության այս պատմվածքն 

շրջանակավորում, սյոլժետիկ իմաստով միմյանց է կապում Միր 

Սադեղիի մնացած բոլոր այն պատմվածքները, որոնց հերոսները 

մի թաղի բնակիչներ են, թաղ, որ իր թշվառությամբ ու լուռ ցա-

վերով այնքան հիշեցնում է և շատ ընդհանուր գծեր ունի հայ մեծ 

ռեալիստ Նար-Դոսի «Մեր թաղի» հետ։ 

էլեգիկ այն շունչը, որով գրված է, և որը վարակիչ է դարձ-

նում այս պատմվածքը, ավելի է խորանում, երբ Միր Սադեղին դի-

մում է մարդու միայնության, մոռացվածության թեմային։ Այս տիպի 

պատմվածքները առերևույթ կամերային բնույթ ունեն, բայց կա-

մերա յնութ յամ բ հանդերձ, միայնակ մարդկանց լուռ ցավերը պատ-

կերելիս անգամ հեղինակը աչքաթող չի անում ու գսւնում է առե-

րևույթ անհատական, ներանձնական թվացող մոտիվների սոցիա-

լական համամարդկային շեշտերը։ Այստեղ հարկ է նորից նշել 

թշվառի, մռայլի պատկերման մեջ անգամ լուսավոր շեշտեր դըտ-

նելու, ու այգ շեշտերով ողբերգականը, դրամատիկականը ընդգը֊ 

ծելու հեղինակի կարողությունը։ 

Այդ լուսավոր շեշտերը հեղինակը գտնում է հասարակ, պարզ 

մարդկանց ներքնաշխարհում, մարդիկ, որ չնայած իրենց ողջ թըշ֊ 

վառությանը «սևը ներսն արած, սպիտակը՝ դուրս», աշխարհին են 

պարզում իրենց լավի, գեղեցկի երազը, իրենց երևացող, բայց 

չունեցած ժպիտը։ 

16 Նույն տեղում, էչ 34։ 
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Այդպիսին է նրա (ГՄարսին» (ոՈղբ»յ պատմվածքի հերոսը՝ 

Ղուին: 

Հաջող, դիպուկ ընտրված մի նախադասություն-պարբերու-

թյամբ Միր Սա դեղին ո լ միայն ընթերցողին անմիջապես գրավում 

է նյութով, կապում, հետաքրքրոլմ, այլև ղանում է նյութի սյու-

ժեին համահունչ, դրամատիկ հակադրությամբ ծնվող տրամա-

դրությունI 

аՁեռքերը փորին սեղմելով, տղան կծկվում էր ծիծաղից։ Ասես 

կյանքում ծիծաղելի ավելի ոչինչ չէր տեսել։ Ծիծաղի հետ նրա 

կոկորդից կտորկտոր դուրս էին թռչում բառերը։ 

— Հոլին, վա՛յ, ասս։ված իմ, վա՛յ, չգիտեք, է՛, չգիտեք, նա 

ինչպես է... 

նսւ կուչ ու ձիգ էր լինում, նորից կծկվում, — եկեք, տեսեք, Ղո-

1ին լալիս է ... հա, հա, հա, աստված իմ, եկեք, եկեք տեսեք...» 

Այսպես, աոաջին իսկ նախադասությունով, ըստ էության, 

իրար են խառնվում ծիծաղն ու լացը։ Այդպես խառնված են նաև 

դրանք հերոսի՝ Ղոլիի կյանքում։ Ավելի շատ նա ծիծաղով, հազար 

ու մի հնարամիտ կատակներով ու օյինբազոլթյուններով շրջապա-

տից, հիվանդանոցի իր պալատակիցներից թաքցրել է իր լացը, 

խորը, հոգեմաշ վիշտը՝ կնոջ դավաճանությունը, իրենից խլված 

միակ աղջկա կարոտն ու ցավը։ Մ ահա ցել է անտեր մնացած, 

ուրիշներին ծառայության տրված աղջիկը։ Ու կուտակված, պահ-

ված, զսպված սրտին լեռնացած լացը փլվել է։ 

Ամբողջության մեջ այս է փոքրիկ պատմվածքի սեղմախոս 

հենքը։ Սակայն դրա սյուժետիկ հենքը շատ ավելի խորն է, բջջա-

յին դարձած։ Ըստ էության այն ողբաշեշտ մի երգ է կորսված, լաց 

դարձած մարդկային ժպիտների մասին։ Պարսից գյւականությունը 

ի սկզբանե շատ է հարուստ ողբի դասական նկարագրություններով, 

բայց իր գեղարվեստական ուժով Միր Սադեղիի պատմվածքը՝ 

«վիշտը» վերտառությամբ վարպետորեն կատարված կտավ կա-

րող է համարվել։ Ահա մի փոքրիկ հատված դրանից։ 

«Մենք կանգնած էինք լուռ, շվարած ժպիտը դեմքն երիս ու 

նրան էինք նայում։ Հանկարծ հիվանդներից մեկը քահ-քահ ծիծա-

ղեց։ Ղուին սարսափած շրջվեց ու երբ մեզ իր շուրջը տեսավ, շուր-

թերն ակամա նրա ծա մա ծռության ֊ժպիտ ի սովորական ձևն առան 

ու... ծիծաղեց։ Իսկ արցունքները գլորվում էին նրա դալուկ այ-

տերն ի վար»՝5։ 

16 ՉաշմՏայե ման խաս թե, էշ 71: 
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Միայնակ մարդու հնչողոլթյամբ թերևս ավելի խոր քնարա-

կան հնլողոլթյան մի ողբերգություն է փորձել պատկերել Ջամալ 

Միր Սադեղին իր <гԲազփասին սանդարX պատմվածքում։ 

Այստեղ լքված, անտեր, որդիների կողմից մոռացված ծերունին 

Հիվանդանոցի իր ընկերներին փորձում է ներկայանալ որպես 

ունևոր, բարեկեցիկ ու երջանիկ Հայր, որի որդիներն աշխատում 

են մինիստրությունում, դիրքի ու անվան տեր մարդիկ են։ Մարդ-

կային հասկանալի հպարտության, ինքնասիրության հասկանալի 

ցույցն հեղինակին հնարավորություն կտար սոցիալական խոր 

ընդգրկումներ, ընդհանրացումներ կատարելու։ Սակայն տարվելով 

մանրամասնություններով (որ հաճախ նատուրա լիսս- ական են և 

ո լնլով լեն օգնում նյութի խոսուն դառնալու), հեղինակը լի օգտա-

գործել այդ հնարավորությունը, ստացվել է սովորական մի պատ-

մություն լքված ծերոլնու մասին, ավելին՝ որոշակի դիդակտիկ, 

բարոյախոսական երանգավորումով։ 

Սակայն, բարեբախտաբարք այսօրինակ վրիպումները եզակի 

են ու որակ լեն կազմում Ջամալ Միր Սադեղիի ստեղծագործու-

թյան մեջ։ 

Որակ չեն կազմում նսւև նատուրալիզմին տրված նրա այլ 

տուրքերր. դրանք այդպես կոչելուց առաջ ավելի ճիշտ կլիներ մեկ 

անգամ ևս զննել, թե որտեղ և ինչ հանգամանքներում են հան-

դես գալիս (տե՛ս նրա «Չհարմի», «Շար խամոլշ բուդ» պատմվածք-

ները). ավելի շուտ, կարծյոք այն հեղինակի մոտ պայմանավոր-

ված է իր հերոսների աշխարհը, հետաքրքրությունների շրջանակը 

ավելի հարազատորեն վերարտադրելու, նրանց գոյի առաստաղը 

պատկերելու ձգտումով, քան օբյեկտիվացված եղանակով։ 

1969 թ. ՒեՀրանում լույս տեսավ Ջամալ Միր Սադեղիի аՇաբ֊ 

հայե թամաշա վա գոլե զարդ» գիրքը՝7։ Բովանդակությամբ այս 

ժողովածուի պատմվածքները ևս անդրադառնում են նրա ստեղ-

ծագործությանը բնորոշ վերոհիշյալ խնդիրներին։ 

Արդ, ո՞րն է Ջամալ Միր Սադեղիի էսթետիկական իդեալը, 

ո՞րն է մարդու կոնցեպտուալ պատկերման տեսանկյունը։ Մարդու 

մեջ պահպանել մարդը, օգնել նրան (Гմարդ լինելու»՝ այս էսթե-

տիկական իդեալի դիրքերից Ջամալ Միր Սադեղին վեր է հանում, 

ընդգծում է հասարակ ժողովրդի մարդու Հոգո։ գեղեցկությունը, 

Ժողովածուն պատմվածքներից բացի ընդգրկում է «Գոլե զարդ» (VԴեղին 

վարգը X ) վիպակը։ 
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նրա լուսավոր, պա չծա ո. գծերը՝ դրա մեջ տեսնելով իր իդեալի 

Հ են արան ր ւ Իո ալս տեսանկյունից հեղինակը կարողանում է կյան-

քը ս/աս/կերել հասարակ մարդու աչքերով, հասարակ մարդու ըն֊ 

կալմամբ, կարողություն, որն նրա ստեղծագործությանը հաղոր-

դելով ժողովրդականության շեշտեր։ միաժամանակ վկայում է 

նրա՝ ժողովրդային ոգու խոր և նուրբ զգացողության մաււին։ 

Ա/ս առանձնահատկության շնորհիվ Տամալ Միր Սադեղին 

խորացնում և շարունակում Է առողջ, զդաստ հումանիզմի այն 

տենդենցներբ, որ ստեղծվելով Իրանի առաջատար գրողներ Ս. Հե-

գա յաթի, Ս. Նաֆիսիի, Բեհ֊Ազինի և մյուսների и տ եղծա դո րծու-

թ/ամբ, այսօր ժառանգվել են և զարգացվում են պարսիկ պատ-

մրվածքագիրն երի նոր սերնդի կողմից։ 

Л. Г. ШЕХОЯН 

НОВОЕ П О К О Л Е Н И Е П Е Р С И Д С К И Х ПРОЗАИКОВ 
60-х гг. XX в. И ТВОРЧЕСТВО ДЖАМАЛА МИР САДЕКИ 

Р е з ю м е 

В статье на фоне развития персидской новеллы 60-х гг. 
анализируется творчество одного из ведущих новеллистов 
Ирана—Джамала Мир Садеки. 

Герои произведений писателя—простые люди Ирана, 
люди, живущие в тяжелых тисках нужд и лишений. Их 
мир—это мир молчаливых ран—таково видение автора, и 
именно этому видению подчинен весь художественно-образ-
ный строй творчества Мир Садеки. 

Жизненные конфликты раскрываются автором не путем 
столкновений, а в отражении на судьбах героев. Большинст-
во их—люди искаженных судеб. Тем не менее автор стре-
мится находить и выявлять в них глубокие, светлые черты 
человечности. Более того, стремление это вырастает в кон-
цепцию воспевания красоты души народной. 

Именно благодаря этой отличительной черте творчество 
Мир Садеки занимает ведущее место в персидской новел-
листике наших дней, лучшие представители которой продол-
жают традицию благородной борьбы за человека. 
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4 . Ա. ри.ЗЯПМ"М11Ъ 

ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ ՀԱՅ ԻՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 

Հայ և պարսիկ ժողովուրդների պատմական, մշակութային, 

տնտեսական և քաղաքական կապերը իրենց արմատներով գնում 

են դարերի խորքըէ Այդ կապերը առաջին հերթին պայմանավոր֊ 

ված են այս երկու Կողովուրդների պատմական տերիտորիաների 

հարևանությամբ, որը անշուշտ չէր կարող հազարամյակների ըն-

թացքում չնպաստել դրացի ազգերի տնտեսական և հոգևոր-մյա-

կոլթային շփումներին և փոխազդեցություններին։ 

Հայերի և պարսիկների միջև այս փոխհարաբերությունների 

մասին առաջին հավաստի տեղեկությունները մենք քաղում ենք 

Աքեմ են յան շահ՝ Դարեհ 1-ի թողած Բեսիթոլնի սեպագիր արձա-

նագրությունից, որն, ի դեպ, առաջին գրավոր հիշատակարանն է, 

որտեղ խոսվում է Արմեն իա երկրի մասին՝ որպես քաղաքական 

առանձին միավորի։ 

Հետագա հարյուրամյակների ընթացքում, գտնվելով Արևելքի 

և Արևմուտքի շահերի բախման կենտրոնում, Հայաստանը, հատ-

կապես Պարթևների տիրապետության շրջանում գերազանցապես 

ապրում էր Իրանի քաղաքական, կուլտուրական շահերով։ Հետևա-

բար ։ այդ ժամանակաշրջանում ևս նույնպիսի հետևողականու-

թյամբ շարունակվում էր հայերի ու պարսիկների փոխհարաբե-

րությունն ու շփումը, որն առանձնակի սերտ բնույթ ընդունեց 

Հայաստանում պարթևական ծագում ունեցող Արշակունիների դի-

նաստիայի տիրապետության շրջանում ( մ . թ. 63—428 թթ.՝)։ Հայ-

իրանս։կան այդ շփումների և փոխազդեցությունների մասին ակա-

նավոր պատմաբան Նիկոզայոս Ադոնցը գրում է. <гՀայաստանը, 

որը հին ժամանակներից ի վեր ներգրավված էր պարսկական պե-

տությունների համաշխարհային քաղաքական ոլորտի մեջ, հար-

յուրամյակներ շփվում էր պարսիկների հետ միևնույն կուլտուրա֊ 
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կան աշխարհում։ Այն ժ ամ անակվանից, երբ Արշակոլնիները գրա-

վեցին Պարսկաստանը և նրանց կրտսեր շառավիղը Հաստատվեց 

Հայաստանում, երկու երկրների Հ աս արակական-կեն ցւսղա յին կա-

պը ավելի սերտ դարձավ։)1 ։ 

Գիտությանը Հայտնի մի շարք փաստեր վկայում են, որ V դ. 

Հայկական դրերի ստեղծումից առաջ Հա լաստանի պետական ու 

Հասարակական կյանքում որպես գրավոր Հաղորդակցման միջոց 

Հունական գրին գուգաՀեռ օգտագործվել է պարսից գիրը, թերևս 

նաև պարսկերեն լեզուն։ Պարսկերենը Հունարենի Հետ միասին 

եղել է Հայ դպրոցի ու եկեղեցու գրական լեզուն, այն նույնիսկ 

պաշտոնական գործածության մեջ է եղել Հայոց արքունիքում և 

անշուշտ տիրապետող բարձր խավերի շրջանում1։ Այդ մասին 

մասնավորապես վկայում է Մ, Խորենացին իր <ՀՊատմություն Հա-

յոց» աշխատության մեջ3։ 

Հայ-իրանական կապերը և փոխազդեցությունները նոր բո-

վանդակություն ընդունեցին Իրանում Սասանյանների տիրապե-

տության շրջանում։ Նշված ժամանակաշրջանում Առաջավոր Ասիա-

յի երկու Հզոր պետությունների՝ Սասանյան Իրանի և Բյուզանդա-

կան կայսրության միջև սկսվում է երկարատև, Համառ ու արյու-

նոտ զինված պայքար, որի հիմնական առանցքն էր Հայաստանը։ 

Այստեղ քրիստոնեությունը պաշտոնական կրոն Հռչակվելուց Հե-

տո Բյուգանդական կայսրության հետ հոգևոր միասնության հ ի մ ֊ 

քի վրա անխուսափելիորեն ամրապնդվելու էր նաև Հայաստանի 

քաղաքական կապր Բյուզանդիայի հետ։ Սասանյան Իրանը դրա 

մեջ տեսնելով մեծագույն սպառնալիք իր քաղաքական շահերին, 

աշխատում էր գինու զորությամբ և գաղափարական պայքարի մի-

ջոցներով (զրադաշտականության բոնի տարածում) կասեցնել 

բյուգանդական ազդեցության ծավալում ը ինչպես Հայաստանում 

և Իրանի սահմանակից մյուս երկրներում, այնպես էլ Հենց բուն 

Իրանում, որտեղ քրիստոնեության տարածումր ձեռք էր բերել 

լուրջ հաջողություններ։ Այն, որ քրիստոնեության այս Հալածանք-

ներբ սասանյան թագավորների կողմից զուտ կրոնական մոլեռան-

դության և մոգերի սադրանքների արդյունք չէին, այլ իրենց հիմ-

քում ունեին քաղաքական լուրջ խնդիրներ, ապացուցվում է նրա֊ 

1 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, СПб., 1908, стр. 211. 
1 Р. Լ. Չաւլասզյան, Հայ-իրանական գրական առնչություններ (Տ—18 դդ.), 

Երևան, 1963, էչ 12։ 
3 «Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց», Տփղիս, 1913, էք 11։ 
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նով, որ երբ այսպես կոչված նեստորականները 431 թ. Եփեսոսի 

տիեզերական ժողովից հետո խզեցին իրենց կապերը բյուգանդա-

կան (ուղղափառ) եկեղեցուց, որի հետևանքով արտաքսվեցին 

Բ (ուզան դա կան կայսրության սահմաններից (հռչակվելով հերձվա-

ծողներ) և հաստատվեցին Իրանում, Սասանյան կառավարող շըր-

ջանն երր համոզվեցին, որ նեստորական և մոնոֆիզիթ եկեղեցու 

հետևորդները բոլորովին էլ համակրանքով չեն վերաբերում բյու-

զանդացիներին, հետևաբար, և վերանում էին քրիստոնյաների հա-

լածանքների քաղաքական մոտիվները։ Եվ V դ. 80-ական թվա-

կաններից հետո երկու քրիստոնեական դավանանքները՝ նեստո-

րականը և մոնոֆիզիթականը (բայց ոչ ուղղափառը) ստացան լե-

գալ գոյության իրավունք ինչպես Իրանում, այնպես էլ նրա սահ-

մանակից երկրներո լ,Ի, 

Այսպիսով, Սասանյանների տիրապետության շրջանում թեև 

Իրանի կառավարող շրջանների վերոհիշյալ քաղաքականության 

հետևանքով հայ և իրանական ժողովուրդների միջև հոգևոր-մշա-

կութային կապերը որոշ չավւով թուլանում են, սակայն երբեք չեն 

խզվում, ապրելով միայն ժամանակավոր նահանջ։ 

V դ. Մեսրոպ Մաշտոցի հայ գրերի ստեղծումից հետո Հա-

յաստանում սկսվում է կրթական, մշակութային մեծ վերելք։ Բաց-

վում են բազմաթիվ դպրոցներ և մենաստաններ, բուռն թափով 

զարգանում է թարգմանական գրականությունը։ Լեոի արտա-

հայտությամբ այդ. մի ժամանակ էր, երբ а...թարգմանչությունը 

դառնում էր հայ կյանքի մի նոր և լուսափայլ երևույթի՝ 

ազգային հարուստ գրականության ծնողЯ5» Այդ թարգմանություն-

ների շնորհիվ հազարամյակների արհավիրքներից փրկվել և մեր 

օրերն են հասել այնպիսի գործեր, որոնք եզակի են Առաջավոր 

Ասիայի կենդանի կամ անհետացած ժողովուրդների պատմության 

հարցերը լուսաբանելու տեսակետից։ 

Թարգմանական գրականության աննախընթաց զարգացման 

հետ միաժամանակ V դ. հիմք դրվեց նաև հայ ինքնուրույն պատ-

մական գիտությանը։ Մեր աոաջին պատմիչները սկսեցին սևեռուն 

հետաքրքրություն դրսևորել հարևան ժողովուրդների նկատմամբւ 

Աոաջին հերթին այդ հետաքրքրությունների կիզակետում էր գըտ-

4 Տե'« Е. Тег-М1паэз1ап, Пае СЬгЫеШшп 1т аИеп РеЫеп (01е Ке11-
8Юп 1п ОеьсЫсЫе ип<3 (ЗееегтаП, \ЛеПег Вапй, տտ. 1 3 8 3 — 1 3 8 4 . Ь. Տ ե ր -

Սի(յասյւսն, Ը՜նդկա՛ս ուր ե1լեղ եյյա/լա՚ն սլա ամ ո լթ յու.% է / , ֆՓւքքւա&ԷՆ/ 19081 

էշ 289— ՏՕ 1, 
5 Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 2, Երևան, 1967, էչ 16։ 
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հրվում Սասանյան Իրանը, մանավանդ, որ վերջինիս քաղաքական 

գերիշխանությունը տարածվում էր Հայաստանի վյրա։ V դ. և Հե-

տագա դարերի Հայ պատմիչների երկերում ուղղակի կամ անուղ-

ղակի ձևով քննության են առնվում Իրանի պատմության, փիլիսո-

փա յութ)ան, կրոնական Հայեցողությունների ու գաղափարախո-

սութ/ան, Հասարակական֊քաղաքական և մշակութային կյանքի 

վերաբերյալ ամենաբազմապիսի Հարցերւ Հայկական այդ աղ-

բյուրների Հաղորդած տեղեկությունները առաջնակարգ նշանակու-

թյուն ունեն ոչ միայն Հ ա յ-իրան ական դարավոր կապերի և Հոգե-

վոր-մ շակութա յին փոխ ազդեցությունն ե րի պատմությունը Հյու-

սելու, այլև Իրանի Հին և միջնադարյան շրջանների պատմության 

Հարցերի մեջ խորամուխ լինելու տեսակետից, 

Ա յսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, Հայ իրան ա դիտութ յան 

ակունքները սկիզբ են առնում դարերի խորքից, նոր ժամանակնե-

րի արևե լա գիտության ր մատուցելով փաստական և քննական այն-

պիսի Հարուստ նյութ, որը մեծ ավանդ է Արևելքի վերաբերյալ 

մարդկության կուտակած գիտելիքների գանձարանում. 

Այժմ Համառոտ/սկի կանգ առնենք Հայ Հին և միջնադարյան 

այն պատմիչների ստեղծագործությունների վրա, որոնք խիստ շա-

Հևկան ու արժեքավոր են Իրանի ս/ատմ ութ յան տարբեր դրվագները 

ուսումնասիրելու տեսակետից։ 

Ժամանակագրական կարգով ամենաՀին Հայ պատմիչր Ագս։֊ 

թանգեղոսն է, որից մեզ է Հասել «Պատմություն Հայոց» աշխա-

տությունը՛։ Այս գործը չափազանց կարևոր սկզբնաղբյուր է վաղ 

քրիստոնեության պատմության, ինչպես նաև Հայաստանում 

և Հարևան երկրներում Հեթանոսության մասին։ Ագաթանգեղոսի 

աշխատությունը դեռևս միջնադարում իր վրա է բևեռել այլազգի 

պատմիչների ուշադրությունը։ Պատահական չէ, որ այն առաջին 

Հայերեն գիրքն էր, որ թարգմանվել էր օտար լեզուներով։ Մաս-

նավորապես մեզ են Հասել Ագաթանգեղոսի հունարեն և արաբերեն 

թարգմանությունները, որոնք խմբագրվել են VII և հետագա դա-

րերում։ Ագաթանգեղոսի պատմության հունարեն թարգմանության 

Լավրենտ յան տարբերակում ( X I I դ.)7 պահպանվել է Իրանում 

6 Ա գ ս ւ ր ա ն ՚ լ ե ղ ա ւ , Պատմութիւն հայոց։ Աշխատութեամբ Գ. Տեր-Մկրտչեան և 

Ստ. Կանաեանց, Տփղիս, 1909• 

'• "А^аМап^еЫу սոճ Й1е АМел Сге^огв УОП АгтеШеп", аия иет 
քՈոքսոմճք61տտ1{յտէ6ո Вапйе йег АЫ1апй1ип2еп <1ег кОШ^ПсЬеп Оевве^сИаН 
<1ег ^ввепзсЬаКеп շս ОбШпдеп. ОбШпееп, 1887, տտ. 3 - 8 8 . 
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Արշակոլնյան հարստության անկման և Սասանյանների հաղթա-

նակի վիպական զրույցը՛, որը որոշակի լույս է սփռում Իրանի 

պատմության այդ կարևոր իրադարձությունների վրա։ 

Ագաթանգեղոսին ժամանակակից է Փավստոս Բյուզանդը կամ 

Բ յուզանդացին, որից մեզ է հասել «Պատմություն հայոցа վեր-

նագրով աշխ աս։ ութ յո լնը, Այն ընդգրկում է 330—387 թթ. միջև 

ընկած ժամանակաշրջանը, հայկական Խոսրով թագավորի գահա-

կալությունից մինչև Հայաստանի բաժանումը Սասանյան Իրանի 

և Բյուզանդիայի միջև։ Այն կարևոր սկզբնաղբյուր է ինչպես Ա ր ֊ 

շակսւնյաց Հայաստանի հասարակական, քաղաքական և սոցիալ-

տնտեսական պատմության, այնպես էլ իր ժամանակի Մերձավոր 

և Միջին Արևելքի, հատկապես Իրանի պատմության համար։ Փա-

վըստոսի աշխատության արժեքը նրանում է, որ նա իբրև ժամա-

նակակից և ականատես վկս։ միանգամայն հավաստի տեղեկու-

թյուններ է հաղորդում Հայաստանում և հարևան երկրներում տե-

ղի ունեցող պատմական իրադարձությունների մասին։ Նրա աշ-

խատությունը հատկապես անզուգական աղբյուր է IV դ. Իրանի 

պատմության ուսումնասիրության համար*։ Նրանում կարևոր տե-

ղեկություններ կան նաև IV դ. հա յ-պարսկական և պաբսկա-բ յու-

զանդական հարաբերությունների մասին։ Փավստոսի աշխատու-

թյան նկատմամբ մեծ հետաքրքրության ապացույց է այն, որ 

դեռևս VI դ. նրանից օգտվել է հույն պատմիչ Պրոկոպիոս Կեսա-

րտցին և որոշ հատվածներ թարգմանել է հունարեն10։ Նոր ժամա-

նակներում Փավստոսի պատմությունը թարգմանվել է եվրոպա-

կան մի շարք լեզուներով. ֆրանսերեն (1867 թ.), գերմաներեն 

(1879 թ.), ռուսերեն (1953 թ.) և այլն։ 

V դ. հայ պատմիչ է նաև Ղազար Փարպեցին, որի (ГՊատմու-

թիւն հայոցа և «Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեանа աշխատու-

թյունները նվիրված են հայ ժողովողի ազատագրական պայքարի 

պատմությանն րնգդեմ Սասանյան ԻյՀսնի։ ւՓարպեցոլ սկզբնաղ-

բւուրն ընդգրկում է 387—486 թթ. միջև ընկած ժամանակաշրջանի 

սլա ամ ական իրադարձությունների նկարագրությունը, որտեղ ար-

տացոլում են գտել նաև Իրանում, Բյուգանդական կա յսրությու֊ 

8 Р . Լ. Չուդ1 : յս(լ]ան, Հայ֊իրանական գրական առնչություններ, էշ 16—17։ 
9 Н. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский, И. П. Петрушевский, Л. В. 

Строева, Л. М. Беленицкий, История Ирана с древнейших времен до 
конца XVIII века. Л., 1958, стр. 38. 

1 0 Ա. Գ. и .ргшБ|шГ]шС, Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը, Երևան, 1959, 

էշ 35. 
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նում, Վրասա անում, Աղվան թոլ մ և Հայաստանի հարևան մի 

•չարթ եբկրնեբոլմ տեղի ունեցած պատմական անցուդարձերը։ 

Փարսյեցոլ «Պ ատմությունըւ* համընդհանուր ճանաչում է գտել 

որպես Իրանի պատմության լաւէադույն և հավաստի սկզբնաղբյուր-

ներից մեկը։ Այն հատկապես արժեքավոր է հա յ-իրանէս կան հա-

րաբերությունները լուսաբանելու տեսակետից։ 

V դ. կեսերին հայ-իրանական հարաբերությունների պատ-

մությանը նվիրված ամենալավագույն սկզբնաղբյուրներից Է Եղի-

շեի աշխատությունը1՝։ Իրանի քաղաքական կյանքի մասին բազ-

մապիսի տեղեկությունների հետ մեկտեղ այստեղ մենք գտնում 

ենք խիստ արժեքավոր նյութեր իրանական ժողովուրդների կրո-

նական հայեցողությունների, մ ա-յնա վո րա պես զրադաշտական 

կրոնի գաղափարախոսության, հին իրանցիների կենցաղի, Իրանի 

աշխարհագրության և այդ երկրին ու նրա ժողովուրդներին վերա-

բերող բազմաթիվ այլ հարցերի մասին։ Եղիշեի աշխատությունը 

տարբեր լեզուներով թարգմա^ւվել Է ավելի քան 40 անդամ, որը,, 

անշուշտ, վկայում Է նրա նկատմամբ համաշխարհա ւին արևելա-

գիտության տածած մեծ հետաքրքրությունը։ 

Հայ ժողովյւդի առաջին գիտական պատմությունը հնադույն• 

ժամանակներից սկսած մինչև Արշակունյաց հարստութ/ան ան-

կումը և Հայաստանի քաղաքական ան կա խ ութ յան վեյւացում ը դրել 

Է V դ. պատմիչ Մովսես Խորենացին, որը սերունդների կողմից 

ստացել Է պատմահայր և քերթողահայր անունը։ Իր «Պատմութիւն• 

հա/ոց»՝2 աշխատությունը շարադրելիս Խորենացին ձեռքի տակ Է 

ունեցել մի շարք հունական և ասորական հեղինակների ադբյուր-

ներ։ որոնցից մի քանիս,։ գիտական աշխարհին հայտնի են դար-

ձել միա\ն Խորենացու գրքի միջոցով։ Խորենացին մտսնավորա-

պես օգտվել Է Հերոդոտից, Հովսեփ Փլավիոսից, Եվսեբիոս Կե սա-

րա ցուց, Բարգածանից, Պորփյուրից, Փիլեմոնից, Պ ո լի կրա տ եսից , 

Մանեֆոնից և այլ հեղինակներից։ Նրա պատմության համար աղ-

բյուր են հանդիսացել նաև հայկական բանահյուսությունը, հարե֊ 

վան ժողովուրդների ավանդական զրույցն եր ը, զանազան պաշտո-

նական փաստաթղթեր, վիմական արձանագրություններ և այ/ն։ 

Աղ կերպ ասած, լինելով իր ժամանակի կրթված և բազմակող֊ 

ևզհշե, Պատմութիւն Վասն Վարդանայ և հայոց պատերազմին, Վենետիկ,. 

1893: 
Ս*. (սորենաց]), Պատմություն հայոց։ Թարգմանությունը, ներածությունը Հւ-

ծանոթագրությունները ակադ. Ատ. Մալխասյանցի, Երևան. 1968։ 
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մ ան ի ո ր են զարգացած անձն ավորոլթյուննե րից մեկը, Խորենացին 

լայնորեն օգտագործել է նյութական, գրավոր և բանավոր մշա-

կույթի նվաճումները։ 

Մովսես Խորենացու աշխատությունը միաժամանակ անփոխա-

րինելի սկզբնաղբյուր է Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների 

պատմության համար։ Նրա արժեքը ոչ միայն փաստերի հարստու-

թյան մեշ է, այլ նրանց հավաստիության մեջ։ Խորենացին այն 

եզակի պատմիչներից է, որը քննադատական մոտեցում է ցուցա-

բերում իր օգտագործած բազմաթիվ սկզբնաղբյուրների նկատ-

մամբ։ Այս իսկ տեսակետից նրան համարում են պատմաբան բա-

ռիս ժամանակակից իմաստով։ 

Մովսես Խորենացու աշխատությունը հատկաս/ես արժեքավոր 

է Իրանի պատմության համար։ Նրանում պարունակվում են հա-

րուստ տեղեկություններ, մասնավորապես իրանական վիպական 

զրույցների մասին։ Այսպես, իրանական «Շահ-Նամես էպոսի հե-

րոս Ռուս տամ ի ամենավաղ գրանցումը պատկանում է Խորենա-

ցուն։ Այդ առթիվ անգլիացի գիտնական է դոլարդ Բրաոլնը գրում 

է, որ <гՌուստամի անունը գտնվել է միայն ուշ շրջանի պահլա-

վական գրությունների մեջ մեկ կամ երկու տեղ. մինչդեռ նրա 

հուժկու գործերը հայտնի են եղել հայազգի Մովսես Խո բեն ա ցուն՝1: 

Ֆիրդուսուց դեռ շատ առաջ Խորենացին իր պատմության մեջ 

գրանցել է նաև Բյուրասպի Աժդահակի առասպելը, որին հատ-

կացրել է մի առանձին գլուխ «Ի պարսից առասպելաց յաղագս 

Բիւրասպի Աժդահակայл վերնագրով։ 

Համաշխարհային նշանակություն ունեցող այս երկն արդեն 

ավելի քան երկու դար ուսումնասիրում են նաև օտար պատմա-

բանները և բանասերները։ Այդ ժամանակամիջոցում Խորենացու 

(ГՊատմությունտ֊ը թարգմանվել է բազմաթիվ եվրոպական և արե-

վելյան լեզուներով՝ լատիներեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտա-

լերեն, շվեդերեն, ռուսերեն, հունգարերեն, պարսկերեն և. այլն։ 

Հատկապես վերջին տարիներին իրանական պատմազրոլթ\ու-

նը մեծագույն ուշադրությամբ ուսումնասիրում է Խորենացու 

պատմությունը, նրա մեջ գտնելով եզակի տեղեկություններ Իրանի 

պատմության բազմաթիվ չլուսաբանված հարցերր բարձրացնելու 

և պարգելու համար։ 

Հարկ է նշել, որ զրադաշտականության կրոնա֊փիլիսոփայա֊ 

կան գաղափարախոսության և նըա մեջ սասանյանների շրջանում 

" Е. О. Вгоите, А ЬНегагу հւտէօդ- օք Рег51а. Ргош И1е еагНея! Птея 
սոէ11 Пгйал'.ч!, Լօոճօո, 1902, р. 117. 
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Հանդես եկած աղանդավորական ուղղությունների էության ու 

րնոււթի մասին գիտությանը Հասել են շատ քիչ տվյալներ։ Այդ 

բացր Հիմնականում լրացնում է V դ. Հայ պատմիչ Եղնիկ Կողբա-

ցու «Եղծ աղանդոցս աշխատությունը *։ Կողրացին այս աշխատու-

թ/ունր դրել է Հերքելոլ Համար զանս-զան աղանդներ և կրոն ա կան 

դաղափս/րախոսություններ։ Նա Հատկապես կանդ է առել իր ժա-

մանակի աղանդներից չորսի վրա, այղ իսկ պատճառով նրա աշ-

խատությունը բաժանված է չորս մասի, ա) «Եղծ աղանդոց Հեթա-

նոսացն, բ յ «Եղծ քէշին Պարսիցս, դ) «Եղծ կրօնից Հունաց իմաստ֊ 

նոցնս և դ) «Եղծ աղանդոյն Մարկիոնի»։ 

«Աւսպիսի մի դ ործ Հաջողութ յամ բ կատարելու Համար,— 

դրում է Լեոն,—Հարկավոր էր ունենալ քննադատական-վերլուծա-

կան ուժեղ կարողություն, զինված գիտության Հայթայթած միջոց-

ներով, լավատեղյակ փիլիսոփայական և աստվածաբանական տե-

սություններին և գրականությանլ Եվ Եզնիկը Հենց այդպիսի մի 

երևույթ է ներկայացնում մեզ, եզակի և անՀամ եմ ատելի՝ մեր ամ-

բողջ դրականության մեջս''« 

«Եղծ աղանդոցիս կարևորագույն և այստեղ մեզ Հետաքրքրող 

մասը երկրորդ գլուխն է, որտեղ Եզնիկը քննադատում ու Հերքում 

է պարսից «քէշը»՝ զրադաշտականությունը, այսինքն Ս ասան յան 

պետության պաշտոնական կրոնական գաղափարախոսությունը18» 

Եզնիկի աշխատությունը իր ժամանակի Համար ուներ ոչ 

միայն զուտ փիլիսոփայական տրակտատի բնույթ, այլև այն Հետա-

պնդում էր որոշակի քաղաքական նպատակներ։ Եզնիկ Կ ողբա ցին 

Հայ այն գործիչներից էր, որոնք այդ տագնապալից ժամանակ-

ներում առավել մեծ եռանդով և կրքով Հանդես էին գալիս իրենց 

ժողովրդի պաշտպանի դերում։ Եղիշեն վկայում է, որ Բագրևանդի 

եպիսկոպոս Եզնիկը մասնակցել է 449 թ. տեղի ունեցած Արտա-

շատի կրոնական ժողովին։ Այդ ժողովից Հետո կազմվում է Հազ-

կերտ II թագավորին ուղղված հայտնի պատասխանը, որի Հիմ-

քում դրվում է Եզնիկի աշխատությունը։ Կողբացին իր աշխատու-

թյան մեջ Հանդես է գալիս չարին Հնազանդելու «տեսությանյ> դեմ 

և տեսականորեն Հիմնավորում է պայքարի անՀրաժեշտությունը 

չարի դեմ17։ 

14 Եզսիկ Կուլրացի, Եղձ Աղանդոց, Р՝իֆլիս, 1314։ 
1 5 Լհււ, երկերի Ժողովածու, Հ. 2, էշ 39ւ 
1 8 եզնիկ Կողբսւցի, Եղծ Քէշին պարսից, Р՝իֆլիս, 1913։ 
17 В. К. Чалоян, К вопросу об :учении Езника Кохбаци, армянского-

философа, Ереван, 1940. 
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Պետք է նշել, որ Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոցըՏ) գիտու-

թյան համար մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև այսօր: 

Զրադաշտական կրոնի և նրա աղանդների ուսումնասիրության ւս/-

Iքար նա ունի բացառիկ կարևոր արժեք։ Կողբացին չափազանց 

հարուստ փաստեր է արձանագրել նաև V դ. պարսից հավատալիք-

ների ու դիցաբանական հասկացողությունների մասին։ Պատա-

հական չէ, որ եվրոպական գիտնականները այդ գործի վերաբեր յայ 

գրել են մի շարք քննադատական ուսումնասիրություններ՝*, և 

լույս ընծայել «Եղծ Աղանդոց)'֊ի բնագրի գիտական հրատարակու-

թյունը մի շարք լեզուներով["ւ 

Ա յսպիսով, եթե ընդհանուր առմամբ գնահատելու լինենք V դ. 

հայկական աղբյուրների նշանակությունը Իրանի պատմ ութ\ան 

վերաբերյալ, ապա պետք է նշել, որ համաշխարհային գիտության 

համար դրանք ունեն իսկապես անզուգական արժեք։ Եվ դա բա-

ցատրվում է ոչ միայն այդ աղբյուրների պարունակած հարուստ և 

հավաստի փաստերով, այլև նրանով, որ Ս ասան յան Իրանի պատ-

մության վերաբերյալ ժամանակակից իր ս՚ն ա գի տ ութ յան ը հասած 

փաստերը ծայրահեղորեն սուղ են։ 

Իրանի պատմության համար առաջնակարգ նշանակություն 

ունեն նաև VII դ. հայկական աղբյուրները։ Այդ դարաշրջանը առ-

հասարակ ալքի է ընկնում համաշխարհային պատմական նշա-

՛նակություն ունեցող իրադարձո։թյուններով, որոնց թվին են պատ-

կանում պարսկա-բյուղանղտկան պատերազմները, արաբների 

քաղաքական ասպարեզ իջնելը և նրանց առաջին արշավանքներր, 

Սասանյան Իրանի անկումը, բյոլզանդական տիրապետությունների 

նվաճում ր արաբների կողմից և այլն։ 

Սակայն «չնայած սրան, ո չ պարսկական, ո՛չ էլ հունական, 

լատինական, ասորական, արաբական կամ այլ գրականութ ւուն-

ներ VII դ. չեն ստեղծել զուտ պատմագրական որևէ երկ, ուր ամ-

փոփված լիներ նշված դեպքերի նկարագրությունը։ Վերջիններիս 

մասին արձագանքներ մնացեք են ավելի ուշ ժամանակներում 

ապրած հեղինակների երկերում10։ 

18 Տե՛ս Н. (1е1гег, ЕгШк ււոմ Й1е Ел(л-1ск1ип§ йез р е г я ^ с Ь е п РеМ^опч 
^ ( е т в (геНвсЬгШ Гиг агтеШвсЬе рЬИо1о}ле), 1002. 

ւ» Տե՛ս "Егп1к Йе Ко1Ь, Бе "Йео., ЕйШоп քՈէ1գսօ Йи 1ех1е агтешеп-
1оте XXVIII, Гаэс. 3, Раг^, 1959՛ "Егп1к с1е Ко1Ь, Б е 'Оео., Тгайиспоп 
1гап5а15е, ոօէՑտ е! (аЫев раг Լ. Маг1дэ е! С/г. Мег1ег. Ра(го1оя1а է. XXVIII, 
1а5С. 4, Ра Ոտ, 1959. 

20 Գ. Արգաւ-յան, Սեբեոսի պատմությունը և Անանունի առեղծվածը, ԳԱ 

հրատ., Երևան, 19ՏՏ, էչ 7։ 
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Ա;ս իսկ տեսակետից միջազգային պատմագրության մեջ 

միսւկ բացառությունը կազմում է VII դ. հայ պատմիչ Սեբեոսի 

ատմութիւնը»*1, որի շնորհիվ հայ մատենագրությունը գրավում 

է առաջնակարգ դեր VII դ. համընդհանուր պատմության աոպա-

րեգում21։ Սեբեոսի մոտ, VI—VII դարերի Հայաստանի պատմու-

թյան հետ կապակցված, մանրամասն նկարագրված են պատմա-

կան այն իրադարձությունները։ որոնք տեղի են ունեցել Մերձավոր 

և Միջին Արևելքում։ Հեղինակը մանրակրկիտ նկարագրում է բյու-

գանդական կայսր Հերակլի պարսկական արշավանքները, առա-

ծին արաբական արշավանքները Հայաստան, Իրան, Միջագետք և 

բյուգանդական շրջաններ։ 

Հատկապես Իրանին վերաբերող բաժինները աչքի են ընկնում 

փաստերի աննկարագրելի հարստությամբ։ Մասնավորապես հան-

գամանորեն խոսվում է պարթևների հզորանալու և նրանց անկ-

ման, սասանյանների շրջանի քաղաքական պատմության և նրանց 

պետության ներքին իրավիճակի, վարչակարգի, ռազմական կազ-

մակերպության և այլ բազմաթիվ հարցերի մասին։ Սեբեոսի 

պատմությունը սակայն առավել կարևոր է Սասանյան Իրանի 

պատմության վերջին շրջանի և արաբական արշավանքների 

սկզբնավորման պատմության համարորոնց ժամանակակիցն է 

եղել ինքը՝ հեղինակը։ Խիստ արժեքավոր են նաև Սեբեոսի հա-

ղորդած տեղեկությունները քուշանների մասին, «որոնց հնազանդ-

վում էին Արևելքի և Հյուսիսի բոլոր ժողովուրդներըյ>ւ 

Սեբեոսի պատմության մեջ խոսվում է նաև Արևելքում մեծ 

տարածում ունեցած Խոսրով և Շիրին առասպելի, և արժեքավոր 

հիշատակություն բերվում իրանական էպոսի հերոսներից Սպան֊ 

գիատի (Սպանդիարի) մասին։ 

Պ ա։ո մ ական ֊արևե լագի տ ական որոշակի արժեք է ներկայաց-

նում նաև VII դ. մի այլ հեղինակի՝ Հովհան Մամիկոնյանի «Պատ-

մութիւն Տա բոնի» երկը, որը գրված է առավելապես ժողովրդա-

կան զրույցների հիման վրա, Այս սկզբնաղբյուրը հաղորդում է 

արժանահիշատակ նյութեր մ ասնավորապես վաղ քրիստոնեության 

պատմության վերաբերյալ, ինչպես նաև VI—VII դարերում Սա-

2 1 Ս ե բ է ռ ս , Պատմութիւն։ Բաղդատութեամբ ձեռագրաց, հանդերձ առա դա-

րանիլ և ծանօթութեամբ ի ձեռն Ստ. Մալխասեանբ, Երևան, 19391 
2 2 Գ. Աք ՛լաւ-յան, նշվ. աշխ., էշ 7։ 
а Н. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский и др. История Ирана..., 

стр. 38. 
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սան չան Իրանի դեմ հայ ժողովրդի մղած հերոսական պայքարի 

մ ասին• 

XI—XIV դարերի հայ հեղինակները Իրանի պատմության վե-

րաբերյալ իրենց աշխատություններով լրացնում են պատմական 

տեղեկությունների այն բացր, որը հետևանք էր նշված դաըաշըր-

ջանն երում Իրանի քաղաքական կյանքի հեղհեղուկ և անկայուն վի-

ճակի։ 

Այդ հեղինակներից հիշատակության արժանի են Ստեփանոս 

Տարոնեցի Ասողիկը (XI դ ո ր ի <гՊատմութիւն տիեզերականը յ 

կարևոր սկզբնաղբյուր է ընդհանուր պատմության համար։ Նա իր 

ստեղծագործության մեշ գլխավորապես կանգ է առել Կովկասի, 

Իրանի, Փոքր Ասիայի և Մերձավոր ու Միշին Արևելքի մի շարք այլ 

երկրներ/։ պատմության վրա։ 

XI դ. հեղինակ Գրիգոր Մագիստրոսի «Թղթերում»2* իրանա-

կան վիպական զրույցներից պահպանվել են հետաքրքիր բեկոր-

ներ, որոնք արժեքավոր նյութ են իրանական մշակույթի մի շարք 

հարցերի ուսումնասիրության համար։ 

XII դ. հայ ականավոր ժամանակագիր է Սամվել Անեցին։ 

Նրա (ГՔրոնիկոնյ> աշխատությունում առանձին աղյուսակներով 

տրված են պարսկական, բյուղանդական և հայկական թագավոր-

ների ժամանակագրությունը, որը հնարավորություն է տալիս հա-

մեմատական ուսումնասիրության հիման վրա ստուգել կասկա-

ծելի թվական ներր։ 

X I I I դ. հայ նշանավոր պատմագիրներից է Կիրակոս Գանձա-

կեցին, որի «Հայոց պատմությունըյ)25 կարևոր նշանակութ (ուն 

ունի Մերձավոր և Միշին Արևելքում մոնղոլների նվաճումների և 

մոնղոլական Հոլլաղուիդների պետության պատմությունը ուսում-

նասիրելու համար։ Ինչպես հայտնի է, թաթար-մոնզոլները տաս-

նյակ տարիներ, հատկապես էլխանության շրջանում, տիրել են 

Իրանին։ Այնուհետև Ջամալ-էդ-դինի տիրապետությունը խորտա-

կելուց հետո նրանք ավելի քան մեկուկես հարյուրամյակ իրենց 

տիրապետությունն են հաստատում Առաջավոր Ասիայոլմ, մաս-

նավորապես Իրանում, Հայաստանում, Աղվանքում և աղն։ 

24 Գրիգոր Մագիստրոսի Հ&գթերը»։ Բնագիրն առածաբանով ու ծանոթա-

գրություններով առաշին անգամ լույս ընծայեց Կ. Կոստանյանց, Ալեքսանգրապոլ, 

1910։ 
26 Կիրակոս Գանձսւկեցի, Պատմություն հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Ա. 

Մելիք֊Օհանշան յանի, Երևան, 1961։ 
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Կիրակոս Գանձակեցին ուշագրավ փաստեր է հաղորդում մոն-

ղոլների и/ ետ ական-վարչական կառուցվածքի, նրանց կառավար-

ման շրջանում քաղաքական իրադտրձությոլնների մասին և այլն: 

X I I I դ. վերջի և XIV դ. սկզբի հայ հեղինակ Գրիգոր Ակներցու 

ոՊատմութիւն ազգին նետողաց»2'' ոո վան դս. կա լից աշխատությու-

նում բերվում են բազմաթիվ արժեքավոր տեղեկություններ մոն-

ղոլների լեզվի ու կենցաղի, ինչպես նաև նրանց կառավարման 

սիստեմի և հարկային քաղաքականության մասին։ 

XII—XIV դարերի հայ պատմիչներից, որոնց գործերում ու֊ 

շս։գրավ նյութեր կան Իրանի և առհասարակ Մերձավոր ու Միջին 

Արևելքի երկրների հասարակական, քաղաքական, սոցիալ-տնտե-

սական պատմության և մշակութային կյանքի մասին կարելի է 

հիշատակել Արիստակես Լաստիվերացուն ( X I I դ.), Մատթևոս 

Ուոհտլեցուն ( X I I դ.), Վարդան Արևելցուն ( X I I I դ.), Ստեփանոս 

Օրբել յանին (1258—1304 թթ.) և այլն, 

Հայտնի է, որ XIV—XV դարերում հայ իրականության մեջ 

այլևս չկային պատմության այնպիսի կարկառուն դեմքեր, որոնք 

այնքան շատ էին V—XIII դարերում։ Այդ պայմանավորված էր 

առաջին հերթին նրանով, որ նշված դարաշրջանները հայ ժողո-

վրրգի պատմության ամենամռայլ ժամանակներն էին։ Եվ ահա 

պատմիչներին ինչ-որ չափով դալիս են լրացնելու ժամանակա-

գիրներն ու տարեգիրները։ 

Միջնադարյան Հայաստանի մտավոր կուլտուրայի բազմաթիվ 

մեծ ու փոքր օջախներում ստեղծված կամ ընդօրինակված բաղում 

ձեռագիր հիշատակարաններր27, ժամանակագրությունները211 և այլն 

չափազանց կարևոր աղբյուրներ են ոչ միայն Հայաստանի քա-

ղաքական, տնտեսական ։ կուլտուր-հասարակական հարցերի լու-

սաբանման ու ստուգման, այլև մերձավոր-արևելյան երկրների, ե 

առաջին հերթին Իրանի, Մ իջա դետքի և Փոքր Աս ի այի ժողովուրդ-

28 XIX ղ. այս աշխատության հեղինակ էր համարվում Մաղաքիան։ Նրա 

անունով հրատարակված է հայկական տեքստը (Ս. Պետերրուրգ, 1870) և Կ. 

Պատկանովխ ռուսերեն թարգմանությոմւըւ Տե՛ս ր թ ա է օ թ а к н в р ц и ( М а Г Э К И » 

инок). История монголов инока Магакии, пер. с арм. К. П. Патканова. 
СПб.. 1871. 

27 Տե՛ս *ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ», կազմեց Լ. Ս. 

Խաչիկյան, Երևան 1950. «ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ 

մասն Ա, Երևան, 1955. մասն Р., Երևան, 1959, կազմեց Լ. Ս. Խաչիկյան։ 
28 (ГՄանր ժամանակագրություններ 13—18 դդ.» (կազմեց Վ. Ա. Հակոբյան), 

հ. 1, Երևան, 1951. հ. 2, Երևան. 1956։ 
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ների անցյալի ուսումնասիրության Համար։ Դրանց արժեքը առա-

ջին հերթին նրանում է, որ նրանք կազմված են ականատես և ժա-

մանակակից անձնավորությունների կողմից և ճշմարտապատում 

արձանագրություններ են, որոնք մեծ չափով օգնում են ճշտելու 

XIV XV և հետագա դարերի Իրանի պատմության բազմաթիվ 

մութ ու վիճելի հարցերը։ 

Առանց վերապահության կարելի է ասել նաև, որ միջնադարի 

հաւ մշակութային կենտրոնները հանդիսացել են մեր ժողովրդի 

պատմության մեջ այն առաջին գիտական օջախները, որտեղ գիտ-

նականների անդադրում ու քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ Արե֊ 

վելքի երկրների ու ժողովուրդների մասին հւ՚ւվաքվել են հսկա լա-

կան քանակությամբ նյութեր։ որոնք մինչև օրս էլ դեռևս ցրված են 

աշխարհի տարբեր գրադարաններում, թանգարաններում, պահոց-

ներում և արխիվներում և սպասում են իրենց ուսումնասիրողնե-

րին։ Դրան պետք է ավելացնել, որ նոր ժամանակներում ինչպես 

հայ գիտնականներն, այնպես էլ եվրոպական ուսումնասիրողներն 

այդ հսկայական նյութի մի մասը առավելապես ուսումնասիրել 

են հայագիտական տեսանկյունից և դեռևս կարոտ է զուտ արևելա-

գիտական առումով ուսումնասիրման։ 

Միջնադարյան Հայաստանում ւղա տմ ա գրության հետ մեկտեղ 

բավականին բարձր զարգացման էր հասել նաև աշխարհագրու-

թյունը։ Դա, անշուշտ, պետք է բացատրել նրանով, որ այդ գիտու-

թյունը ուներ կարևոր գործնական նշանակություն։ Պատահական 

չէ, որ համարյա առանց բացառության հին և միջնադարյան հայ 

բոլոր պատմիչները իրենց աշխատություններում ուղղակի կամ 

միջանկյալ ձևով տալիս են նաև աշխարհագրական բազմապիսի 

տեղեկություններ Հայաստանի և հարևան երկրների մասին։ 

Մեզ հասած ամենահին աշխարհագրական բովանդակությամբ 

աշխատությունը VII դ• հայ խոշոր գիտնական, մտածող Անանիա 

Շիրա կաց ու (ГԱշխարհացոյցЛ) անունով գործն է, որը սխալմամբ 

վերագրվում էր Մովսես Խորենացունа։ Այստեղ Շիրակացին կւսնգ 

է առել երեք աշխարհամասերի՝ Եվրոպայի, Ասիայի և Աֆրիկայի 

վյւա։ Հատկապես նա մանրամասնորեն խոսում է Հայաստանի և 

29 Տե՛ս Ա. Աբրահամյան, Խորենացուն վերագրվող <гԱշխարհացոյցի յ , հեղի-

նակի հարցի շուրշը. Երևան, 1940։ Անանիա Շիրակացու կյանքի և ստեղծագոր-

ծության մասին տե՛ս մանրամասն Ա. Գ. Աբրահամյան, Անանիա Շիրակացու 

մատենագրությունը, Երևան, 1944։ նույնի՝ Անանիա Շիրակացի (կյանքը ե ստեղ-

ծագործությունը), Երևան, 1958։ 
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Հարևան երկրների՝ Իրանի, Վրաստ անի, Աղվանքի, Հյուսիսային 

Կովկտսի թաղարների, շրջանների, նրանց վարչական բաժանման, 

կարևոր դետերի, լեռների, ճանապարհների մասին։ Խիստ արժե-

քավոր են Շիրակացոլ Հաղորդած տեղեկությունները Սասանյան-

ների շրջանում Իրանի վա ր չա-տ ե բիտ ո րիա լ բաժանման, գյուղա-

անտեսութ/ան, մշակվող կուլտուրաների մասին և այլն։ «Աշխար-

Հ ա ց ո յ ց ֊ ի а Հեղինակը տալիս է նաև պարսկական միապետության 

նկարաղիրը, պատմական արժեքավոր տեղեկություններ է Հաղոր-

դում իրանական ժողովուրդն եր ի, նրանց տեղաբաշխման վայրե-

րի, զբաղմունքների, կենցաղի, կրոնական Հավատալիքների մա-

սին և այլն։ Այսպիսով, Ա. Շիրակացու այս գործը կարևոր աղբյուր 

է ինչպես Իրանի պատմական աշխարՀադրության, այնպես էլ այդ 

երկրի պատմության Համար։ 

Մեզ Հասել է նաև Ան անիւս Շիրակացու աշխարհագրական 

բովանդակությամբ մի այլ աշխատություն ևս, որը դեռևս անտիպ 

է և պաՀվում է Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան մատենադարանում՝0։ 

Այդ աշխատությունը կրում է «Մղոնաչավւքа խորագիրը։ Այստեղ 

հեղինակը ծանոթացնում է քարավանային ճանապարհների և սւռև-

տրրաշատ քաղաքների հետ։ Նա հատկապես արժեքավոր տեղեկու-

թյուններ է հաղորդում Հայաստանից մինչև Պարսից ծոց ձգվող 

առևտրական ճանապարհի, այդ ճանապարհի վրա գտնվող առև-

տըրական կարևոր կենտրոնների, նոանց միջև եղած Հեռավորու-

թյունների մասին և այլն։ 

Մ• Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրերի ֆոնդում 

պահվում է նաև մի այլ ուշագրավ աշխարհագրական աշխատու-

թյուն (ГԱն ո լանք քաղաքաց Հնդկաց և Պարսիցս վերնագրով, որի 

Հեղինակը Հայտնի չէ, բայց ենթադրվում է, որ այն գրել է (1106 — 

1110 թ թ ՛ ) Հնդկաստանի և Իրանի հետ քաջածանոթ մի հայ առև-

տրական"» 

Ուշ միջնադարում և պատմության նոր դարաշրջանի նախօրե-

ին Իրանի պատմության, հոգևոր և նյութական մշակույթի նկատ-

մամբ հայ պատմիչների և գիտնականների տածած հետաքրքրու-

թյունը ոչ միայն չի թուլանում, այլ, ընդհակառակը, ձեռք է բերում 

ավելի սևեռուն բնույթ։ 

Ինչպես հայտնի է, XVI դ. Իրանի պատմության մեջ տեղի են 

ունենում կարևորագույն իրադարձություններ։ Հարյուրամյակներ 

3 0 Ա. Գ . Ա բ ր ա հ ա մ յ ա ն , Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը, Երևան, է, 631 
31 նույն տեղումւ 
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շարունակ տևած տրոհումից հետո վերջապես այդ դարաշրջանում 

ավարտվում է երկրի քաղաքական միավորումը Սեֆևյան պետու-

թյան շրջանակներում։ Զգալիորեն աշխուժանում է այդ նոր պե-

տության տնտեսական կյանքը, առևտուրը ապրում է զգալի վե-

րելք, ուժեղանում են Իրանի դիվանագիտական հարաբերություն-

ները արտաքին աշխարհի՝ մասնավորապես եվրոպական պետու-

թյունների հետ և այլն։ 

Հիշյալ երևույթները նպաստում են իրանական մշակույթի և 

գլխավորապես պատմագրության զարգացմանը։ Երևան են դալիս 

մի շարք պատմական ստեղծագործություններ առավելապես 

պարսկերեն լեզվով։ Սակայն դրանց մեծ մասը աչքի էին ընկնում 

իրենց միակողմանիությամբ և միտումնավորությամբ։ Բացի այդ, 

պարսիկ պատմագիրները բնավ կանգ չեն առել, կամ համարյա 

կանգ չեն առել սոցիալ-տնտեսական բնույթի, տեղեկությոփների 

վրա։ Հետևաբար XVI դ. Իրանի պատմության ուսումնասիրության, 

մասնավորապես Սեֆևյան պետության քաղաքական զարգացման, 

պետական կարգի, վարչա-տնտեսական հարաբերությունների, 

ֆինանսների, սոցիալ-տնտեսական դրության, հարկային քաղա-

քականության, մշակութային կյանքի, ինչպես նաև արտաքին 

քաղաքական հարաբերությունների հետազոտման համար առաջ-

նակարգ նշանակություն ունեն օտար աղբյուրները Իրանի մասին։ 

Դրանց մեջ իրենց կարևոր տեղն ունեն հայկական բազմաբովան-

դակ և հարուստ աղբյուրները։ 

Թ՛եև XVI դ. հայկական իրականության մեջ, ի տարբերու-

թյուն նախորդ և հետագա դարերի, խիստ ամուլ է պատմագիտա-

կան աշխատություններով և այգ հարյուրամյակի հայկական աղ֊ 

բյուրները սահմանափակվում են լոկ մի շարք մանր ժամանակա-

գրություններով և ձեռագրերի հիշատակարաններով, սակայն, 

այնուամենայնիվ այդ աղբյուրները ինչ-որ չափով լրացնում են 

այն բացը, որ նկատվում է իրանական աղբյուրների մեջ։ 

Հայկական սկզբնաղբյուրների արժեքը իրանական պատմա-

գրության համար առաջին հերթին նրանում է, որ այդ աղբյուր-

ները առավելապես ականատեսների վկայություններ են և միան-

գամայն վստահելի։ 

Բացի մանր ժամանակագրություններից, հիշատակություն-

ներից և այլն, որոնք իսկապես աչքի են ընկնում տեղեկություն-

ների առատությամբ, հիշատակության արժանի է Սիմեոն Ապա-

րան ցու «Ողբ ի վերայ առմանն Թավրիզոս) գործը*2, որը հատկա-

32 Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեո, X 6Տ48։ 
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պես արժեքավոր սկզբնաղբյուր է XVI դ. իրանա-թուրքական հա-

րաբերութ ւունների պատմությունը ուսումնասիրելու տեսակետից։ 

Սիմերն Ապարանցին վկա է եղել 1585 թ. թուրքերի կողմից Բ՝ավ-

րիզի գրավմանր և ստույգ տեղեկություններ է հաղորդում պատ-

մական այդ իրադարձության մասին։ 

Հարկ է նշել, որ XVII դ. իրանական աղբյուրները աչքի են 

ընկնում իրենց առատությամբ։ Հայտնի են 25-ից ավելի աշխա-

տություններ, չհաշված առանձին նահանգների պատմության վե-

րաբերյալ գործերը և VՀամընդհանուր պատմությանя տիպի ստեղ-

ծագործությունները , որոնցում Իրանի պատմությանը հատկաց-

վում է մյուս մահմեդական երկրների հետ համատեղ որոշակի տեղ։ 

Սակայն այդ աշխատությունների մեծ մասը առ այսօր չի հրա-

տարակված, չի թարգմանված և քիչ է ուսումնասիրված։ Բացի 

այդ, այդ աշխատությունների մեծ մասը տառապում է ալդ շրջանի 

իրանական պատմությանը բնորոշ թերություններով։ Հետևաբար 

եվրոպական աղբյուրների հետ համատեղ հայ պատմիչների գոո-

ծերր մեծ նպաստ կարող են բերել XVII դ. Իրանի պատմության 

ամենաբազմապիսի հարցերի ուսումնասիրության համար։ 

Այստեղ ավելորդ չէ նշել, որ առհասարակ XVII դ. հայկական 

իրականության մեջ կտրուկ կերպով տարբերվում է իր նախորդից 

աղբյուրների հարստությամբ և առատությամբ։ Այդ հարյուրամ-

յակի 40-ական թվականն երից, Հայաստանում սկսված նոր տնտե-

սական վերելքի և ուսումնալուսավորչական շարժման պայմաննե-

րում ստեղծվեցին մի շարք պատմագիտական աշխատություններ, 

որոնցում համարյա առանց բացառության հեղինակները կանգ են 

առնում նաև Իրանի պատմության տարբեր հարցերի վրա։ Այդ պա-

տահական չէր, որովհետև նշված դարաշրջանում Հայաստանի 

արևելյան հատվածի պատմությունը սերտորեն կապված էր Սեֆև-

յան պետության պատմության հետ և հայ պատմիչները, բնակա-

նաբար, չէին կարող չանդրադառնալ հարևան երկրռւմ ծավալվող 

իրադարձություններին։ 

XVII դ. հայ պատմագրության ամենակարկառուն դեմքը ան-

շուշտ Առաքել Դավրիժեցին է (1595—1669), որն իր с г Պ ա տ մ ո ւ -

թյան»34 մեջ շարադրում է 1601—1662 թթ. ընդգրկ ող ժամանակա-

շրջանը։ Իր երկը գրելիս Դավրիժեցին օգտվել է XVI—XVII դա֊ 

33 Н. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский и др., История Ирана..., 
стр. 266. 

34 г Պ ա տ մ ո ւ թ ի ւ ն Առաքել Վարդապետի Դաւրիժեցլոյ», Վաղարշապատ, 1896։ 
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բերի բազմաթիվ ձեռագրերի հիշատակարաններից և մանր ժա-

մանակագրություններից, որոնք հարազատորեն մեջ է բերել։ Աշ-

խատության զգալի մասում հեղինակը հանդես է գալիս որպես 

դեպքերին ականատես անձնավորություն կամ հենվում է ականա-

տեսների վկայությունների վրա։ Սակայն այս վերջին դեպքում նա 

ցուցաբերում է քննադատական մոտեցում և դրսևորում է խիստ 

զգուշություն։ Այս կամ այն փաստը հաղորդելիս Դավյրիժեցին 

անպայման աշխատում է ստուգել նրա հավաստիությունը և ճշտու-

թյունը, հատկապես ճշգրտել տվյալ իրադրության թվականը• 

Թեև Դավրիժեցու աշխատությունը նվիրված է Հայաստանի 

պատմությանը, սակայն նա պատմական լայն էքսկուրսներ է 

կատարում նաև հարևան երկրների՝ Իրանի, Թուրքիայի և այլն 

պատմության վերաբերյալ, հատկապես մանրամասն տեղեկու-

թյուններ հաղորդելով Ատրպատականի և Պարսկական Իր աքի վե-

րաբերյալ։ 

Առաքել Դավրիժեցու «Պատմությունը», սակայն, դեպքերի 

սոսկ նկարագրություն կամ դինաստիական պատմություն չէ։ Նա 

չափազանց հետաքրքիր և հավաստի փաստերի հետ միաժամանակ 

տալիս է վերլուծություններ, որոնցում զգացվում է հեղինակի լայն 

մտահորիզոնը, դարաշրջանի խորը ըմբռնումը և պատմագրի փայ-

լուն պատրաստությունը։ 

Դավրիժեցու վերոհիշյալ արժանիքները, ինչպես նաև այն, որ 

նա իրադարձությունները նկարագրելիս միշտ ազատ է մնում 

Սեֆևյան պաշտոնական պատմագրության տեսակետներից36, նրա 

«Պասւմությունը» դարձնում է լավագույն աղբյուր Իրանի XVII դ. 

պատմության համար։ Պատահական չէ, որ իրանական սլատմա-

գրությունը և եվրոպական գիտությունը38 մշտական հետաքրքրու-

թյուն են դրսևորել Առաքել Դավրիժեցու նկատմամբ։ Այսպես, 

իրանական պատմաբան Նասրոլլա Ֆալսաֆին իր «Շահ Աբբաս 1-ի 

կյանքը» քառահատոր մենագրությունում լայնորեն օգտվում է 

Դտվյւիժեցուց, նրա երկը համարելով XVII դ. Իրանի պատմության 

համար հարուստ և հավաստի աղբյուր։ 

м Н. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский и др., История Ирана..., 
стр. 270. 

3» Դավրիժեցու էՊատմությունըյ> I I I դ. ֆրանսերեն Է թարգմանել և հայ 

պատմիչների թարգմանությունների ժողովածուում հրատարակել ակադեմիկոս 

Մ• Բրոսսեն (Տե՛ս М. Ցւօտտ6է, СоИесИопэ ժ՚հէտէօւ՚̂ ոտ АгтегНепв, է. I, Տէ. 
Ре{егеЬоиг2, 1874). 
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Իրանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կյանքի, աշխար-

հագրության, ազգագրության, կենցաղի, իրանա-թուրքական պա-

տերազմների, իրանահայ վաճառականների միջազգային առևտրա-

կան կապերի՝ հետևաբար նաև Իրանի արտաքին տնտեսական 

հարաբերությունների, իրանահայ գաղութի և մի շարք այլ հար-

ցերի մասին ուշագրավ տեղեկություններ են պարունակվում նաև 

XVII դ. պատմիչներ Գրիգոր Դա բանա զցու «ժամանակագրու-

թյունում.в'7, Զաբարիա սարկավագի «Պ ատ մ ա գրությունում»3՝՝, Զա~ 

քտրիա Ագուլեցոլ «Օրագրությունում»3*, Ավգուստինոս Բաջեցու 

«ճանապարհ որդու թյունում»40։ 

Մեր օրերի մասնագետներին XVII դ. Իրանի վերաբերյալ 

պատմական և տնտեսական ուսումնասիրությունների համար խիստ 

արմեքավոր նյութ է մատակարարում նաև Կոստանդ Ջուղայեցոլ 

«Աշխարհաժողով» կոչվող անտիպ աշխատությունը, որը պահվում 

է Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանում41» Այս աղբյու-

րը հատկապես բազմապիսի նյութեր է պարունակում Իրանի հայ 

առևտրական կապիտալի և նրա դերի մասին Սեֆևյան պետու-

թյան տնտեսական և քաղաքական կյանքում։ 

Ինչ վերաբերում է XVII դ. հայերեն ձեռագրերի հիշատակա-

րաններին, ապա նրանցում մասնավորապես հարուստ նյութ է 

պարունակվում համարյա անընդմեջ մղվող թուրք֊իրանական 

պատերազմների և դրանց հետևանքով այդ երկու պետությունների 

և նրանց քաղաքական գերիշխանության տակ գտնվող երկրների 

37 «ժամանակագրութիւն Գրիգոր Վարդապետի Կամախեցւոյ կամ Դարանաղ-

ցրւոյ», Երուսաղեմ, 1915։ 
38 гՏաքարեայ Սարկավագի պատմագրութիւնа, հտ. 1 — 3, Վաղարշապատ, 

1870, 
30 Զաք արիա Ադուլեցի, Օրագրութիւն, Երևան, 1938։ 

«ճանապարհորդութիւն յեվրոպայ, գրչագիր ի Փարիզ» («նշխարք մատե-

նագրության հայոց», Ս, Պետերրուրգ, 1884, էշ 5—26), 

Բաշերին ծնվել է Երնքակում. Հետագայում եղել է Նախիշևանի հայ կաթոլիկ 

համայնքի եպիսկոպոսը։ Հայտնի է, որ XVII դ. սկզրին Բաշեցին ուղևորվել է 

Եվրոպա, ուղեկցելով եվրոպական ինչ-որ դեսպանի։ Այդ ճանապարհորդության 

ժամանակ նա այցելում է Մոսկովյան պետություն, Լեհաստան, Գերմանիա, Իս-

պանիա, Իտալիա։ Այս փաստը հիմք է տալիս ենթադրեալ, որ Ավգուստինոս Բ.ս-

շեցին ամենայն հավանականությամբ կատարում էր Սեֆևյան կառավարության 

դիվանագիտական հանձնարարությունները։ Իսկ այդ, անշուշտ, վկայում է այն 

մասին, որ նա մոտ էր կանգնած Իրանի քաղաքական շրշաններին, Ավգուստինոս 

Բաշեցու տեղեկությունները Սեֆևյան Իրանի քաղաքական կյանքի մասին միան-

գամայն արժանի են ուշադրության, 

41 Մ. Մաշտոցի անվան մատենադարան, ձեո. Л» У 5994, 8443։ 
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ընդհանուր ավերման, տնտեսության անկման, ֆեոդալական կա֊ 

մ ա յա կա նությոլնների ուժեղացման մասին, Սակայն անհրաժեշտ 

է նշել, որ նշված դարաշրջանի ձեռագրերի հիշատակարանները 

իրենց դրական կողմերից բացի (փաստերի հավաստիություն և 

այլն) ունեն նաև բացասական կողմեր։ Նրանց հիմնական թերու-

թյունը, անշուշտ, նրանում է, որ գրիչներից շատերը (որոնց մեծ 

մասը հոգևորականության ներկայացուցիչներ են) դես/քերի ու 

իրադարձությունների նկարագրության մեջ ցուցաբերում են միա-

կողմանիություն, միտումնավորություն, ֆանատիկ կուրություն 

դեպի մահմեդական աշխարհը և այլն, մի հանգամանք, որը, ան-

շուշտ, պայմանավորված էր նրանց դասակարգային պատկանելու-

թյամբ, հասարակական վիճակով և հատկապես քրիստոնեական 

տիրող գաղափարախոսության սահմանափակությամբ։ Սակայն 

միանգամայն հասկանալի է յ որ քննադատական վերաբերմունք 

ցուցաբերելու դեպքում կարելի է հիշատակարաններից վերցնել 

այն, ինչ որ իսկապես արժեքավոր է, հավաստի ու հետաքրքիր։ 

XVII դ. Իրանում սկսված տնտեսական վերելքր դարավերջին 

և XVIII դ. սկզբին փոխարինվեց տնտեսական, քաղաքական և 

մշակութային կյանքի անկումով։ Երկրռւմ ծայր առան համարյա 

չդադարող ֆեոդալական երկպառակությոմւներ, շեշտակի անկում 

ապրեցին առևտուրը, արհեստները, մշակութային կյանքում սկսվեց 

երկարատև լճացում։ XVIII դ. Իրանի ընդհանուր անկումր բացա-

սաբար անդրադարձավ նաև պատմագրության վրա։ Բ՚եև այդ հար-

յուրամյակում իրանական պատմագրությունը տվեց մեծ քանակու-

թյամբ գործեր, սակայն նրանց զգալի մասը նվիրված էր իրադար-

ձությունների մակերեսային նկարագրությանը42< Միանգամայն 

հասկանալի է, որ նման պայմաններում Իրանի պատմության 

հարցերի գիտական լուսաբանման համար պետք է դիմել այլ ժո-

ղովուրդների պատմական գրավոր աղբյուրների օգնությանր, 

որոնց մեջ իրենց արժանավոր տեղն ունեն հայկական աղբյուր-

ները։ Հատկանշական է, որ այս դարաշրջանում հայ իրականու-

թյան մեջ երևան են գալիս այնպիսի պատմական ստեղծագործու-

թյուններ, որոնք ուղղակի նվիրված են Իրանի պատմության հար-

ցերին։ Այդպիսի աղբյուրներից առաջին հերթին պետք է հիշատա-

կել Խաչատուր Ջուղայեցու «Պատմություն պարսիցյ> գործր*3։ 

*2 Н. В. Пигулевская, А. Ю. Якубовский и др., История Ирана..., 
стр. 300. 

43 Խաչատուր աբեղա Ջոսլայեցի, Պատմութիւն Պարսից։ Աշխատութեամբ 
Բաբգեն վարդ. Աղաւելեանց, Վաղարշապատ, 1903։ 
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Այստեղ Հեղինակը տալիս է պարսից թ ա ՛/ ա ։/ ո րն Լ րի ժամանակա-

գրությունը Կյուրոսից սկսած և Հասցնում է մինչև իր ժամանակը՝ 

•քՏերիմ֊Խան Զենդի մաՀը (1779 թ.)։ իր գործր շարադրելիս նա օգ-

տվե/ է Հայ մատենադիրներից, զանազան քրոնիկոններից, գավա-

զանագրքերից և պարսկական աղբյուրներից, որի մասին Հիշա-

տակում է, «Կամելով ես րղձակերտ տենչանօք դիտել և Հմտանալ 

նաև իսկ ի զրոց և ի մատենիդ սլարսից զորոշեալ ցեղս թագաւո-

րաց նոցա։ Ուստի չոգայ աո. գիտունս Պարսից՝ ...բերին առաջի 

իմ զմեծ մատեան մի կարի թս/լարձի, որ իբրեւ ըստ դիտման ել 

րստ կարծեաց նոցա՝ էր Սոփեր ճշմ արտաճառ վիպագրու-

թեան որոց նախնեաց, եւ ստոյդ զրուցատրութիւն յառաջնոց»**։ 

Խաչատուր Ջուղայեցին իր այս սլատմությունը Համարում է 

Ա Հատոր, ի նկատի առնելով, որ պետք է գրի նաև Բ Հատորը, 

որի մասին իր գրքի առաջաբանում ասում է. «Իսկ Հատորն երկ-

րորդ ունի յինքեան պարունակեալ զվէպս Պարսից եւ հկբատանց-

ւոց աշխարհի, այսինքն Փա րս ըստ ան ս։յ և Արաղստանայ, զոր ի 

մսյՀու Քեարիմ իշխանի Պարսից սկսոց ուրոյն վիպել մի ըստ միո-

ջէ շնորհիւ Տեառն՝ ղմաՀայն անցս, զորս անցեալ փոթորկաբար 

ս/աոլտկեցին ի կալուածս սաՀմանաց Պարսից աշխարՀի, մինչեւ 

ուր ուրեք կամեցեալ Հաճեսցի Տէր յամբոկ արարեալ եզերեցից 

զկիր առնութիւնս իմ»։ Բայց դժբախտաբար Ջ ուղս։ յեցին չի Հաս-

ցբնում դրել իր գրքի երկրորդ Հատորը։ Ամենայն Հավանականու-

թյամբ դրա պատճառը անժամանակ մահն է, որը վրա է հասնում 

անհայտ է թե որ թվականին։ 

Իրանագիտության համար առանձնապես կարևոր արժեք է 

ներկայացնում Խաչատուր Ջուղայեցու գրքի երկրորդ մասը, որը 

նվիրված է Քերի մ֊Խան Զենդի տիրապետության պատմությանը 

(1758—1779)։ Հեղինակը, իբրև ժամանակակից ւսնձ, ճշգրիտ տե-

ղեկություններ է տալիս Իրանի այդ խառնակ շրջանի պատմոլթքան 

մւսսին։ 

Ս եֆևյան դինաստիայի կործանման և Իրանում աֆղանական 

զավթիչների հաստատվելու պատմութ/ան փայլուն նկարագրու-

թյուն ր մենք գտնում ենք XVIII դ. նոր Ջուղայեցի հայ հեղինակ 

Պետրոս դի Սարդիս Գիլանենցի օրագրում*0։ նրա ա/ս մեծարժեք 

4 1 Ъ. ^ոսլայեցի, նշվ. աշխ., էշ 21— 22։ 
45 ոժամանակագրութիւն Պետրոս դի Սարդիս Գիլանենցի», (сгԿռունկ հայոց 

աշխար՜ին», 1863, թիվ Ա) "Дневник осады Испагани Афганами, веденный 
Петросом ди Саркис Гиланенц в 1722 и 1723 гг., .Материалы для истории 
Персии,, пер. и объяснения К. Патканова, СПб., 1870. 
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գործը ընդհանուր ճանաչում է գտել որպես վերոհիշյալ իրադար-

ձությունների վերաբերյալ փաստերի հարստությամբ և հավաս-

տիությամբ փայլող մի աշխատություն։ 

XVIII դ• Իրանի պատմության համար որոշակի արժեք Լ ներ-

կայացնում նաև Աղվանքի կաթողիկոս Եսայի Հասան Ջալալյանի 

Աղվանից պատմությանը նվիրված աշխատությունը<6, որը հատ-

կապես կարևոր նշանակություն ունի Իրանի տնտեսության և Սե-

ֆևյան պետության քայքայման պա-ոճառների լուսաբանման հա-

մ ար է 

XVIII դ• իրանական պատմագրության մեջ թե իրենց արժե-

քով և թե քանակով առավել հարուստ ու մեծաթիվ են այն աղ-

բյուրները, որոնք նվիրված են նադիր շահի կառավարման և նրա 

արշավանքների պատմությանը։ Դրանցից առավել արժեքավոր-

ներն են Միրզա Մուհամ մեդ Մեհդի-խան Ասթերաբադիի (Г Թա֊ 

րիխ-ի նադիրի», (Г Դուրրե֊ի Նադիրի» և Մուհամ մեդ Քազիմի «Ալե-

մարայ-ի նադիրի» գործերը։ Սակայն դրանց կողքին չափազանց 

կարևոր արժեք են ներկայացնում նաև հայկական աղբյուրները, 

որոնց հաղորդած փաստերը իրենց հավաստիությամբ և բազմա-

զանությամբ ոչ միայն համարժեք կարող Լն լինել իրանական աղ-

բյուրներին, այլև որոշ դեպքերում նույնիսկ գերազանցել նրանց։ Այդ 

աղբյուրներից առաջին հերթին հարկ Է նշել Աբրահամ Կրետացոլ 

«Պատմագրությունը»*։ Այս աշխատությունում կան մեծ քանա-

կությամբ տվյալներ, որոնք բնորոշում են Հայաստանի և Իրանի 

XVIII դ. 30 -ական թվականների իրադրությունը։ Կրետացին մեկ 

առ մեկ թվարկում և նկարագրում Է Իրանի այն շրջանները, որոնք 

քայքայվել Էին տնտեսական ճգնաժամի, թուրքական բռնագրավ-

ման և 30-ական թվականների սկզբի իրանա-թոլրքական պատե-

րազմի հետևանքով, զարմանալի բծախնդրությամբ նշում Է որոշ 

գյուղատնտեսական մթերքների գները, բազմաթիվ փաստեր Է 

« Եսսւյի Հասան , ?ալալ յա|1ց , Պատմոլթիձ կամ յիշատակ ինչ-ինչ անցից 

դիպելոց յաշխարհին Աղուանից, Ա տպագր., Շուշի, 1339, Р տպագր., երուսաղեմ, 

1868. աշխատության ֆրանսերեն թարգմանությունը, տե՛ս „Со11еС11 ՕՈՏ С.1 ՚ հ IՏ-

ог1с-з АгтСтИепэ., է. II, Տէ. Ре^гзЪоигу. 1876. 
*7 Աքոոճամ կաթողիկոսի կրէտացայ, Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց և 

՛Սատր-շահին պարսից։ Ա հրատ., Կալկաթա, 1796, Р հրատ., Վաղարշապատ, 

18Т0, ֆրանսերեն թարգմանությունը տե՛ս իյ[ ՏրՕՏՏ6է, ЛЬгаИЭШ С1в СГв1е 

саПшИсов, Н151о1гс е! се11е ие №(11г с 1ւհ с!е Регве, .СоПёсИоп մ՚հէտէօւ՚ւ շոտ 
агтёшепь", է. II, Տ. Р., 1876, рр. 259-483. 
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բերում կապված սովի, համաճարակների, տեղական իշխանու-

թ/աններիI կամայականությունների և գյուղացիության ծանր վի-

ճակի հնտ։ Սոցիալ-տնտեսական բնուղի այս կքսրգի տեղեկու-

թյուններից բացի մենք գտնում ենք հարուստ տվյալներ Նադիրի 

ֆեոդալական ղորթերի կաղմակերպման, թուրքերի և պարսիկների 

կողմից օգտագործվող զենքերի տեսակների մասին և այլն։ 

Ինչպես հայտնի է, Նադիր Ղ ո լ լ Ւ խանը, որը ձգտում էր ձեռք 

բերել հայ բարձր հոգևորականության և հարուստ վաճառականու-

թյան աջակցությունը, հայ կաթողիկոսի նկատմամբ դրսևորում էր 

ուշադրության տարբեր նշաններւ Այդ պատճառով Աբրահամ Կրե-

տացին հրավիրվում է Մուզանի դաշտում գումարված համաժո-

ղովին (կուրուլթայ), որի մանրամասն նկարադրությունը տրվում 

է նրա աշխատության մեջ։ Կրետացոլ հաղորդած փաստերը պատ-

մագրությանը հնարավորություն են տալիս լուսաբանելու այն կա-

րևոր հարցր, թե Իրանի նոր տիրակալը տիրապետող դասակարգի 

նկատմամբ դեպի որ խավերն էր առավելապես կողմնորոշվում և 

նա ինչպիսի փոփոխություններ մտցրեց պետության մեջ բարձ-

րագույն պաշտոններ բաշխելու բնագավառում։ Բացի այդ, մենք 

գտնում ենք բացառիկ արժեքավոր տեղեկություններ պարսից ար-

քունական ծիսակատարությունների, պարսկական վարչական ա-

պարատում եղած բազմաթիվ պաշտոնների մասին և այլն։ 

Կրետացոլ հաղորդումը Նադիր շահի ընտրվելու մասին լրաց-

նում և ճշտում է այն վարկածները, որոնք առաջ են քաշվում 

պարսիկ և արևմտաեվրոպական հեղինակների կողմից։ 

Նադիր շահի տիրապետության շրջանին նվիյւված հայ պատ-

միչների գործերից հիշատակության արժանի են նաև Աբրահամ 

Երևանցու <гՊատմություն պատերազմացն»**, Հակոբ Շամախեցու 

«Բ՚ահմազ֊Ղուլի խանի արշավանքները և նրա շահ ընտրվելըյ)49 

աշխատությունները։ 

Որոշակի արժեք է ներկայացնում նաև պրոֆեսոր Ս. Տեր-

Ավևաիսյանի Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանում 

4» Աբրահամ Երևանցի, Պատմութիւն պատերազմացն 1721—1736 թթ., Երե֊ 

վան, 1938։ 

49 Այս աղբյուրը Երևանի Մատենադարանում հայտնաբերել է պրոֆ. Ս. Տեր-

Ավետիսյանը, որը և ուսումնասիրությամբ հանդերձ առաջին անգամ հրատարա-

կել է այն։ Տե՛ս Ս. Տ ե ր - ա լ ե ս փ ս յ ա ն , նադիր-շահի արշավանքները (ըստ Հակոբ 

Շամախեցու), Երևան, 1940։ Ռուսերեն թարգմանությունը լույս Լ տեսել հետևյալ 

խորագրով, ը. Тер-Аветисян, Походы Тамас Кули хана (Надир-шаха) и 
избрание его шахом в описании Акопа Шамахеци, Тбилиси, 1932. 
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հայտնաբերած Աբրահամ Կրետացոլ ծոցի տետրակ-հիշատակա-

րանը, որտեղ գտնում ենք Կրետացոլ տեսակցությունների նկա-

րագրությունները Նադիր դահի հետ էջմիածնում։ 

Նադիր շահի տիրապետության պատմությունը վերոհիշյալ 

գործերի հետ ամբողջացնում է հայատառ թուրքերեն մի աղբյուր, 

ուր նկարագրված է Իրանի տիրակալի արշավանքները Աֆգանըս-

աան, Հնդկաստան և նրա մահը։ Այդ աղբյուրի հեղինակը իր ասե-

լով (ГՕսմանլվի հպատակ հայերից է Թամպոլրի քյուչյուկ Հարու-

թյուն» անունով, որը Նադիր շահի մոտ գնացող թուրքական դես-

պանության կազմում լինելով[՝ ականատես է եղել իր նկարագրած 

դեպքերին; Բ՚ամպոլրի Հարությունի այս պատմությունը 1800 թ. 

առաջին անգամ լույս է տեսել Վենետի կում՝ հա յա տ ա ռ-թուրքերե-

նով™, 

XVIII դ. Իր անի սոցիալ-տնտեսական կւանքի և քաղաքական 

իրադարձությունների ուսումնասիրության համար կարևոր աղ-

բյուրներ են նաև Սիմեոն Երևանցու «Ջամբռր»^, Եղիս։ Կարնեցփ 

Մուշեղյանի. «Դիվանը»51, Վարդան Օձնեցու աշխս։տոլթյունր ս/ար-

սիկների 1795—1797 թթ. Անդրկովկաս կատարած արշավանբների 

մասին53 և այլն։ 

XVIII դ. Իրանի սոցիալ-տնտեսական, մասամբ նաև քաղա-

քական պատմության մասին առատ նյութ կա ն։այև հայկական 

30 VԴահմաս Գուլոլ Խտնըն ֆէվարիքի», Եազըլմիշ Ըստամպօլլոլ Ր՚ամպոլրի 

Արու թինդէն Օսմանը ելշիսի իլէ եօւճուլոլղնդա աճե միստան թարաֆլարրնա։ 11րա 

ֆրանսերեն թարգմանությունը լույս է տեսել, 'ВиНеИП Йе 1'1ոՏէ1էԱէ Е{*1рИеП,., 
Юте III, Ье СШге, аппёе 1914, рр. 168—232. 

Թարդմանությունը կատարել է Հակոբ Արթին փաշան, որն իր աշխատությանը 

կցել է մի ներածություն՝ հետևյալ վերնագրով. ",1СШГПа1 ճ շ Т а ш Ы ш П ЛгОЦМПб 

эиг 1е соп^иё1е Йе Ппйе раг Ыа^г БсЬаЬ (ТаИтав Кои1у ЙсИаЬ), 1735-1740. 
Սույն աշխատությունը հրատարակվել է նաև «Երևանի պետ. համալսարանի գի-

տական նյութերի ժողովածուում», Երևան, 1941, էշ 100—123։ Երևանի Մատե-

նադարանում պրոֆ. Ս. Տ եր-Ավետիսյանը հայտնաբերել է Քուչուկ Հարութ յունի 

աշխատության մի ձեոագիր, որը կոչվում է օձահմաս պ Կուլի խանի պատմու-

թյունը» (Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեո. .V 6548), 
5 1 Սիմեոն կաթողիկոս Երևանցի, Տամբո, Վաղարշապատ, 1873, Ռուսերեն 

թարգմանությունը տե՛ս Си.МОН ЕрввОНЦи, ДжЭМбр, М., 1958. 
52 «եղիա Կարնեցու Դիվանը»։ նյութեր Մերձավոր Արևելքի և Անդրկովկասի 

պատմության, Աոաշաբանը և ծանոթագրությունները պրոֆ. Ա. Գ. Աբրահամյանի, 

Երևան, 1968, 
ՏՅ Տե՛ս Ռ. Տ . Տ ի տ ա ն յ ա ն , Վարդան Օձնեցին պարսիկների 1795—1797 թթ. 

Անդրկովկաս կատարած արշավանքի մասին, «Պատմա-բանասիրական Հ հանգես», 

1965, 3, էշ 211 — 222, 
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բազմաթիվ արխիվային վւասաաթղթերում, որոնց մի մասը արդեն 

հրատարակվել է ու մտել գիտական շրջանառության մեջ51» 

Հարևան այդ երկրի քաղաքական իրադարձությունների նկատ-

մամբ հայ գիտական շրջանների ակնառու հետաքրքրության վկա-

յություն է նաև այն, որ դեռևս XVIII դ. մի շարք օտար լեզուներից 

հայերեն էին թարգմանվում եվրոպական արևելագետների ուսում-

նասիրությունները Նադիր շահի և նրա պետության, ինչպես նաև 

առհասարակ Իրանի պատմության վերաբերյալ5Տ« 

XVII—XVIII դարերում, երբ հայ առևտրական կապիտալր 

Iայն գործառնություններ ուներ աշխարհի տարբեր երկրների 

հետ և հայ վաճառականները հանդես էին գալիս Արևելքի և Արև-

մուտքի միջև միջնորդ առևտրականների դերում, եվրոպական պե-

տությունները աշխատում էին օգտվել նրանց հաղորդած տեղեկոլ-

թ յուններից՝ արևելյան երկրների մասին ճշգրիտ պատկերացում-

ներ կազմելու համար։ Հայտնի է, օրինակ, որ Ռուսաստանի հետ 

աշխույժ առևտրական կապերի մեջ դտնվււղ իրանահայ վաճառա-

կանները ռուսական (ГՊոսոլսկի պրիկազին», որը կատարում էր 

արտաքին գործերի գործառնությունները, հարուստ տեղեկություն-

ներ էին հաղորդում Իրանի, Հնդկաստանի, Հարավ-Արևելյան 

Ասիայի, Թ՛ուրքիայի ։ Լևանտի երկրների տնտեսության, առևտրի, 

քաղաքական իրավիճակի, տեղական բարքերի ու սովորություն-

ների մասին և այլն56» Վ. Բարտոլդը բերում է ուշագրավ տեղեկու֊ 

թւոլններ, որ դեպի Ասիա կատարած ռուսական ճանապարհոր-

դությունների մեջ աչքի ընկնող տեղ են գրավել հայազգի առևտրա-

կանները, որոնց ուղևորությունները գրի էին առնվում ռուսական 

իշխանությունների կողմից և հրատարակվում տարբեր ամսագրե-

րում'։ 

Իրանի և առհասարակ Արևելքի երկրների մասին հայ ժողո-

վըրդի գիտական պատկերացումն եռի ձևավորմանը զգալիորեն 

նպաստել է նաև եվրոպական մի շարք կենտրոններում հայերեն 

գրքերի տպագրութքունը։ Հայ իրանագիտության զարգացման բնա-

5'1 Տե՛ս դկալվածագրեր և տնտեսական այլ գործարքների վերաբերյալ ար-

խիվային վավերագոերյօ, Երևան, 1941։ 
55 Տ Լ՛ и Հսւնոլէ, Պատմագրութիւն վարուցն և գործոց Նադրր Շահ թագաւո-

րին պարսից, Մադրաս, 1780։ 
56 Տե՛ս «Армяно-русские отношения в XVII веке», сборник докумен-

тов, Ереван, 1953; «Русско-индийские отношения в XVII в.», сборник 
документов, М., 1958. 

57 В. В. Бартольд, История изучения Востока в Европе и России, 
СПб., 1911, стр. 227—228. 
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գավառում որոշակի դեր են խաղացել նաև Իրանի հայկական մեծ 

ու փոքր գաղթօջախները, որտեղ դարերի ընթացքում կուտակվել է 

մեծ քանակությամբ փաստական նյութ։ 

Ա յսպիսով, արժեքավորելով հայկական աղբյուրների դերն ու 

նշանակությունը Իրանի պատմության տարբեր շրջանների հարցերր 

լուսաբանելու տեսակետից, պետք է նշել, որ դրանք իսկապես ու-

նեն բացառիկ կարևոր նշանակություն։ Այդ բանը խոստովանում 

են ինչպես եվրոպացի, այնպես էլ պարսիկ գիտնականները, որոնք 

XIX դ. սկսած ոչ միայն սևեռուն հետաքրքրություն են դրսևորել 

այդ աղբյուրների նկատմամբ, այլև սկսել են ուսումնասիրել 

դրանք։ Ժամանակակից ականավոր պարսիկ բանասեր և պատ-

մաբան Սայիդ Նաֆիսիի կարծիքով, առանց հայկական աղբյուր-

ների դժվար է ամբողջապես վերականգնել Իրանի հնագույն և 

միջնադարյան պատմությունը։ Նա նույնիսկ հանգում է ա/Ь եզ-

րակացության, որ առանց հայկական աղբյուրների հնարավոր չէ 

դրել Իրանի ամբողջական պատմությունը։ 

Օտարազգի գիտնականների այդչափ մեծ հետաքրքրությունր 

հայկական աղբյուրների նկատմամբ պայմանավորված չէր /ոկ 

նրանցում եղած հարուստ տվյալներով։ Ամբողջ հարցը նրանումն 

է, որ հայկական աղբյուրների արժեքը ոչ միայն Արևելքի երկըր-

ների պատմության առանձին հարցերի մասին եզակիության մեջ 

է, այլև, թերևս։ առաջին հերթին փաստերի հավաստիության։ 

Գիտա-համեմատական փորձաեղանակով կատարված բազմաթիվ 

ուսումնասիրությունները գիտնականներին բերեցին այն համոզ-

ման, որ հայկական աղբյուրների ճնշող մեծամասնությունը ար-

ժանահավատ է և միանգամայն վստահելի։ 

Հայ գիտական արևելագիտության, մասնավորապես իրանա-

գիտության հիմնադիր կարելի է համարել Գևորգ Տեր-Հովհաննիս֊ 

յանին (Գևորգ Դպիր Պալատեցի, 1737—1812 թթ.)։ Նա թողել է 

գրական մի հարուստ ժառանգություն, որը եզակի տեղ ունի հայ 

արևելագիտության պատմության մեջ։ Գևորգ Դպիրի աշխատու-

թյուններից դիտական առավել մեծ արժեք է ներկայացնում նրա 

պարսկերեն-հայերեն բառարանը5', որը առաջին այդօրինակ րա-

Բառարան պարսկէրեն ըստ կարգի հայկական այբուբենից։ Յորամ ճո-

խաբար աւս.նդւ/ին իմաստք բառիցն՝ Հայերէն և Տաճկերէն բացատրութեամբ և 

ուրեք արաբական նշանակութեամբ։ Յաւելեալ և զյատուկ անուանս նշանաւոր 
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թյունր նրանումն է, որ այնտեղ բազմապիսի տեղեկություններ են 

տրվում իրանական դիցաբանության, առասպելների, ժողովրդա-

կան ասացվածքների ու առածների, վիպական հերոսների մասին 

և այլն։ Բառարանի արժեքը մեծանում է նաև նրանով, որ յուրա-

քանչյուր բառահոդվածի համար տրված են մի քանի իմաստներ։ 

Բացի այդ, հայատառ պարսկերենով բերվում են բազմաթիվ օրի-

նակներ իրանական դասական բանաստեղծներից, որով բա-

ռարան ր էլ ավելի է հարստանում և արժեքավորվում որպես 

պարսից բանաստեղծների ստեղծագործությունների առանձին 

նմուշների, հաճախ աոաջին, հայերեն թարգմանությունների հա-

վաքածու, մի բան, որ իր նմանը և նախատիպը չի ունեցել մեր 

գրականութ յան մեջ»Տէ։ Այսպես, բառարանում մենք հանդիպում 

ենք Սաադիի ստեղծագործությունների ամենավաղ թարգմ անու-

թյանը™, 

Գևորգ Դպիրը կազմել է նաև պարսկերեն և արաբերեն լեզու-

ներով դասագրքեր, գրել է պարսկերեն լեզվի քերականություն, մի 

շարք պատմական ուսումնասիրություններ և այլն։ Նա ծավալել է 

նաև թարգմանչական բուռն գործունեություն։ Պարսկերենից 

թարգմանել է Լուսե յն Թ՛ուս ի ի որդու «Ականց գիրք» անունով մի 

աշխատություն*՝, որը գաղափար է տալիս Իրանում հնագույն չա-

փերի, կշիռների, թանկագին քարերի, դրամների մասին և այլն։ 

Նա թարգմանել է նաև XV դ. պարսիկ աստղագետ ու տոմարագետ 

Աբդ-ուլ-Ազիզ իբն Աբդուլոահման Թաբրիգիի «Բանալի աստեղացյ> 

գործը61։ 

թագաւորաց և ղերևելի տեղեաց և ճոխացոլցեալ օրինակօք ի բանաստեղծից 

Պարսից։ Ի ԳԷորգեայ դպրէ ՏԷր-Հովհաննիսյան Պալատացւոյ աշխատութեամբ և 

ուղղագրելով և համառօտ քերականութեամբ ի Յակոբայ Տիւզեան։ Ի. Կ. Պոլիս, 

1826։ 
5 9 Р. Լ. Տոսլւսսզյան, ձայ֊իրանական գրական աոնլոլթյոմւներ, էշ 52։ 
С 0 Ս.. Ս՝. Միէասյան, Սաադիի էԳոլեսթանը։ և նրա թարգմանությունները 

հայերեն։ Առանձնատիպ, ՀՍՍՀ ԳԱ էՏեղեկագիր։ հաս. գիս,. (1963, Л* 1, Էշ 38)։ 

^՜ՒրԲ մեծագին և պատուական ականց, և այլոց պէսպէս հանքական և 

կենդանական քարանց նաև եօթանց հրահալելեաց և ղան աղան ազնուագոյն իրաց, 

Շարադրեալ ի պարսիդ լեզուն, և թարգմանեալ ի հայ բարբառ, աշխատութեամբ 

Գէորգայ ուրումն մշականուն դպրի..., Կոստանղնուպոլիս, 1773, 
82 Գևորգ Պալատեցու այս անտիպ գործը պահպանվում է էշմիածնի վանքի 

այժմյան գրադարանում (ձեռ. Л? 3, էշ 1 ա—60բ) տե՛ս Հ . Ս. Ա ն ա ս յ ա ն , Հայկա-

կան մատենագիտություն, ե—ԺԸ դդ., հ. 1, Երևան, 1959, էշ 46—47։ 
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Այսպիսով, XVIII դ. վերջին Գևորգ Դպիր Տեր-Հովհաննի„յա֊ 

նր ըստ էության սկիզբ է դնում հայ նոր իրանագիտությանը, որ 

անօրինակ զա բռա ցում ապրեց հաջորդ XIX դարում։ Նշված դա-

րաշրջանում, երբ եվրոպական արևելագիտությունը, այդ թվում 

նաև իրանագիտությունը, ապրում էր աննախընթաց վերելք, հայ 

իրանագիտությունը այդ ընդհանուր վերելքին համահնչյուն, նախ-

կինում կուտակված հարուստ փաստերի հիման վրա հրապարակ 

հանեց մի շարք մեծարժեք գործեր, որոնք զգալի ավանդ հանդի-

սացան Իրանի պատմության, գրականության և մշակույթի ուսում-

նասիրության բնագավառում։ 

Հայ իրանագիտության զարգացման համար խթան հանդիսա-

ցավ նաև հայագիտության մինչ այդ չտեսնված զարդացումր։ Այդ 

պայմանավորված էր նրանով, որ հայ ժողովրդի պատմությունր 

սերտորեն կապված էր Հայաստանի դարավոր հարևան Իրանի 

պատմության հետ և հետևաբար այս երկու երկրների պատմական 

կյանքի տարրեր փուլերը ուսումնասիրելիս, դրանք անհրաժեշտ 

էր վերցնել իրենց փոխկապակցության մեջ։ Պատահական չէ, որ 

XIX գ. համաշխարհային արևելագիտության զարգացման հետե֊ 

վանքով մեծացավ նաև եվրոպական արևելագետների հետաքրքրու-

թյանը ինչպես հայ ժողովրդի պատմության, այն պ ես էլ հայկական 

աղբյուրների նկատմամբ։ Այդ առթիվ Վ. I Բարտոլդը գրում է. 

«XIX դ. սկզբին եվրոպական գիտնականները հետաքրքրվում էին 

գլխավորապես հայկական պատմական գրականությամբ, որտեղ 

հույս ոմւեին գտնել նոր նյութ Առաջավոր Ասիայի պատմության 

վերաբերյալ»13 ։ 

Հայաստանի հարևան երկրների պատմության և մշակույթի 

գիտական ուսումնասիրությամբ առաջինը զբաղվեցին հայ լուսա-

վորիչներր։ Խ. Աբովյանը իր «Դորպատյան օրագրերում» և մի 

շարք այլ աշխատություններում հետաքրքիր դիտողություններ է 

անում Իրանի պատմության մի շարք հարցերի մասին։ 

XIX դ. առաջին հայ իրանագետներից է վաստակաշատ գիտ-

նական, լուսավորիչ Մեսրոպ Թաղիադյանը (1803—1858 թթ.), որի 

թողած արևելագիտական ժառանգությունը կարևոր տեղ է գրա-

վում XIX դ. առաջին կեսի հայ Գիտական, հասարակական մտքի 

և ազգային մշակույթի զարգացման մեջ։ Որպես արևելագետ Մ. 

Թաղիադյանին առավելապես հետաքրքրել է Իրանի և Հնդկաստա-

նի պատմությունը և մշակույթը։ Նրա «Պատմություն պարսից» 

м В. В. Бартольд, История изучения..., стр. 291. 

142-



աշխատությունըы հայ իրականության մեչ Իրանի պատմության 

քննական ուսումնասիրության առաշին փորձն է։ Այս ծավալուն 

աշխտտությունը ընդգրկում Է Իրանի պատմության առասպելական 

շրջանից մինչև նոր ժամանակներն ընկած հատվածը։ Հեղինակը 

րսյնորեն օգտագործում Է հունական պատմիչների, անտիկ պատ-

մագիրների ո- ճանապարհորդների տեղեկությունները, ինչպես նաև 

Հայ սյատմ ի չներին, եվրոպական պատմագիրներին, ճանապար-

հորդներին, միսիոներներին և այլն։ Լինելով պարսկերեն լեզվի քաջ 

գիտակ, Մ. Ի՚աղիադյանր օգտագործել Է նաև պարսկական աղ-

բյուրներ, Հատկապես Թաբարիի « Պատմությունը» և «Զի ննաթ-

ուլ֊թավարիխը»։ Բացի իր ձեռքի տակ եղած աղբյուրներից, նա իր 

աշխատությունում շրջանառության մեջ Է դնում նաև իր անձնա-

կան դիտումները, որոնք շատ հաճախ վ։այլում են խորը ընդհան-

րացումներով։ Ամենայն հավանականությամբ, հեղինակը մտա-

դիր Է եղել շարունակել իր երկը և հրատարակել Բ Հատորը ևս, 

սակայն նրա մտադրությունը անկատար Է մնացել։ 

Մի այլ գործում՝ «Պարսկական ճանապարհորդության հուշա-

գրերումД)С5 Մ. Թաղիադյանը վերին աստիճանի ինքնատիպ ու ու-

շագրավ դիտողություններ Է անում պարսկական դիցաբանության 

մասին, փորձում Է խորամուխ լինել Իրանի հասարակական, քա-

ղաքական, ազգագրական և մշակութային մի շարք հարցերի մեջ։ 

Մ. Р՝ ա ղի ա դյան ին հավասարապես Հետաքրքրել Է նաև Իրանի 

մշակույթը, հատկապես ժողովրդական բանահյուսությունը։ Նա 

հավաքել և հայերեն լեզվով հրատարակել Է պարսկական ժողո-

վրրդական առածները և ասացվածքները'"» 

Լուսավորական դարաշրջանի գաղափարների և 1847— 

1848 թթ. Եվրոպայում բարձրացող Հեղափոխական շարժումների 

ազդեցության տակ Մ. Թաղիադյանը իր արևելագիտական ուսում-

նասիրություններում աշխատում Է խորամուխ լինել իր ժամանակի 

պատմական կյանքի նոր երևույթների մեջ։ Նա քննադատության 

м Մհսրոպ Թսււփաւլյան, Պատմութիւն Պարսից, հ. Ա, Կալկաթա, 1846։ 
65 «ճանապարհորդութիւն Մ. Դ. Ւաղիադեանց ի Պարսկաստանհտ. Р, 

Կալկաթա, 1848։ է 

<гԶո՚արճախօս առակք Պարսից»։ Թարգմանեալ հանդերձ յաւելուածովք. 

Բ՚արգմ. Մ. Դ. Թաղիադեանց, Կալկաթա յ, 1846։ Այս աշխատության լրիվ տեքստը 

տե՛ս նաև Մ. Բ՚աղիադյան, Գեղարվեստական երկեր, Էշ 394—423։ Սույն ժողո-

վածուի երկրորդ հատորը ձեռագիր վիճակում պահվում Է նոր քուղայի վանքում, 

տե՛ս Դ . Ս*իւ՝զաբեկ]սւն, Մ. Ւաղիադյանի ժառանգության առթիվ (Առանձնատիպ, 

ՀՍՍՀ ԳԱ < г Տ ե ղ ե կ ա գ ր ի ց л 1963, Л5 3, Էշ 9օ)։ 

143-



է ենթարկում եվրոպական պետո լթյունների, մասնավորապես 

Անգլիայի գաղութային քաղաքականությունը Մերձավոր և Միջին 

Արևելքում և ի վերջո հանգում է այն եզրակացության, որ «Կեն-

սագործ նորոգության պէտս ունի աշխարհն գրեթե յամենայն 

ուրեքս67։ 

XIX դ. հայ իրանագիտության զարգացման համար կարևո-

րագույն կենտրոն էր Ռուսաստանը։ Ռուս արևելագիտությունը ար-

դեն դարի աոաջին կեսին գտնվում էր համաշխարհային •Արևելա-

գիտության սւռաջին շարքերում է Ռուսական արևելագիտության 

առավել Էական և նշանակալից գիծն Էր հարցերի ընդգրկման խո-

րությունը, որը ի դեպ բնորոշ չէր նրան ժամանակակից արևմտա-

եվրոպական բուրժուական արևելագիտությանը։ 

Դարի սկզբին, երբ ցարիզմը անօրինակ կերպով ակտիվաց-

րեց իր արևելյան քաղաքականությունր, Արևելքի և արևելագիտու-

թյան նկատմամբ ռուսական հասարակության տարբեր շրջանների 

հետաքրքրությունը անզուսպ կերպով մեծանում էրտ։ Այդ շարժու-

մը չէր կարող չհամակել նաև Ռուսաստանի կոլլտուրական-գի-

տական կենտրոններում գործող հաք մ տավորականութ\անը։ Հա-

յագիտությունը իրենց գործունեության բնագավառ դարձրած բազ-

մաթիվ դեմքեր միաժամանակ սկսում են ավել կամ պակաս չա-

փով զբաղվել նաև իրանագիտությամբ, թուրքագիտությամբ և 

այլն։ Միաժամանակ երևան են գալիս մարդիկ, որոնք բացառապես 

զբաղվում են արևելագիտության տարբեր հարցերով։ 

Պետք է նշել, որ հայ իրանագիտությունը հենց սկզբից ժա-

ռանգեց ռուսական արևելագիտության լավագույն ավանդուլթնե֊ 

րը։ 

Հայ արևելագիտության զարգացման գործում բացառիկ կարե-

վոր դեր է սկսում խաղալ 1815 թ. Մոսկվայոլմ բացված Հազար-

եան ճեմարանը, որի կատարած դերը անգնահատելի է նաև ռուս 

արևելագիտության զարգացման գործում։ Հիրավ]ւ, այս դիտական 

և ուսումնական հաստատությունը հանդիսացել է а1та Ша1ег 

հայ արևելագետների մի քանի սերնդի համար։ 

Ռուսական արևելագիտության հետ հայ գիտնականների կա-

պերի սերտացմանը մեծապես նպաստեց 1828 թ. Արևելյան Հա-

յաստանի միացումը Ռուսաստանին։ Հայ ժողովրդի պատմական 

•՚ «Ազգասեր Արարատեանտ, 18Տ0, հ. Բ, էշ 424։ 

«՚ А. Базиянц, Н. Кузнецова, Л. Кулагина, Азиатский музей—Инсти-
тут востоковедения АН СССР, 1918—1968, М., 1969, стр. 15. 
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՛ճակատագրում ա ւգ իրադարձությունը ունեցավ քաղաքական ֊կուլ-

տուրական խոշոր նշանակություն։ Բացի այն, որ հայ ժողովրդի 

Համար բացվեց խաղաղ առաշադիմության մի նոր դարագլուխ, 

նա այսուհետև հնարավորություն էր ստանում անմիջական շփման 

մեջ մտնել ոուս առաջավոր գիտության ու մշակույթի և նրա մի-

ջոցով նաև համաշխարհային կուլտուրական արժեքների հետ։ 

XIX դ. տվեց հայ իրանագիտության այնպիսի կարկառուն 

դեմքեր, ինչպիսիք են՝ Ստեփանոս Նազարյանը, Քերովբե Պատ-

կան յանը, Կարապետ Եզյանը, Գրիգոր Խալաթ յա նը, Մկրտիչ էմի-

նը և ուրիշներ, որոնց գործերը արդեն կրում էին ոչ թե նկարա-

գրական, այլ քննական բնույթ։ 

Այստեղ ավելորդ չէ համառոտակի կանդ առնել նրանց իրա-

նագիտական ժառանգության վբա։ 

XIX դ. 40-ական թվականներին Ստեփանոս Նազարյանը 

Հ1814—1879) գլխավորում էր ռուս արևելագիտության խոշորա-

գույն կենտրոններից մեկի՝ Կազանի համալսարանի արևելագիտու-

թյան ամբիոնը։ Այստեղ և Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի արե-

վելյան լեզուների պրոֆեսորի պաշտոնում պաշտոնավարելիս Ս. 

Նազարյանը մեծ աշխատանք է կատարում ռուս արևելագիտու-

թյան համար կադրեր պատրաստելու գործում։ 

Իր բազմամյա գործունեության ընթացքում նա ուսումնասի-

րում և հրապարակում է մի շարք իրանագիտական գործեր, որոն-

ցից հիշատակության արժանի են Հայ-պարսկակտն դպրության 

մագիստրոսի աստիճան ստանալու համար նրա դիսերտացիան™, 

Ֆիրդուսու «Շահնամեին» նվիրված դոկտորական դիսերտացիան70, 

Սաադիի аԳոլեսթանիл վերաբերյալ աշխատությունը և այլնո։ 

69 «Обозрение истории Гайканской письменности в новейшие време-
на». Рассуждение, писанное для приобретения степени магистра армяно-
персидской словесности кандидатом философии Степаном Назарянцем, 
Казань, 1846. 

70 «Абуль-Касем Фердауси Тусский, творец книги царей, известной 
под названием Шах-намэ. С присовокуплением краткого обзора истории 
персидской поэзии до исхода XV столетия по Р. Х.>, сочинение доктора 
Восточной словесности Степана Назарянца, кн. I, Казань, 1849; кн. II, 
М., 1851. 

71 «Розовый кустарник шейха Муслехеддина Саади Ширазского, 
славный под названием Гулистана». Пер. с персидского С. Назарянца, 
доктора Восточной словесности, М., 1857. 

145-
10-831 



Իրանագիտության բնագավառում Ս. Նազարյանի տեսակետ֊ 

ներր աչքի են ընկնում իրենց առաջադիմական գաղափարներով և 

գիտնականի խորը ընդհանրացումներով։ Հակադրվելով եվրո֊ 

պացենտրիստական բուրժուական տեսակետներին Ս. Նազարյանը 

գտնում է, որ համաշխարհային պատմությունը չի կարող անտե-

սել եվրոպական աշխարհից դուրս գտնվող ազդերը։ 

Ֆիրդուսու «Շահնամեին» նվիրված իր ուսումնասիրությամբ 

Ս. Նազարյանը հիմք դրեց հայ գիտական ֆիրդուսիադիտությանը։ 

Այդ աշխատությունը խոշոր ավանդ էր նաև ռուսական իրանագի-

տության բնագավառում։ Ըստ էության, այդ առաջին գործն էր, 

որը ռուսական գիտական շրջաններին ծանոթացնում էր Ֆիրդուսու 

ստեղծագործության հետ և երկար ժամանակ այն մնում էր որպես 

պարսիկ բանաստեղծի ստեղծագործության մասին լավագույն ու-

սումնասիրությունը72։ 

Ս. Նազարյանը ռուսական իրականության մեջ եղել է պարսից 

դասական պոեզիա յի առաջին պրոպագանդիստը։ Բավական է 

ասել, որ Սաադիի (гԳոլեսթանիյ> առաջին ռուսերեն թարգմանու-

թյունը ևս պատկանում է Ս. Նազարյանին։ Այս գործի վրա հեղի-

նակը աշխատել է երկար, ուսումնասիրելով պարսկերեն բնագիրը 

և նրան վերաբերող բացատրությունները թուրքերեն լեզվով։ Բո-

լոր ձեռագրերից նա ընտրել է լավագույնը, այսպես կոչված в Բ՛ավ֊ 

րՒղՒ Քոլլիաքէը*>> ՈՐԸ ե հնարավորություն է տվել նրան հարազատ 

ու մոտիկ մնալ բուն տեքստին։ 

Իր հրատարակած «Հյուսիսափայլոլմ յ> ևս Ս. Նազարյանը 

պարբերաբար հրատարակում էր հոդվածներ պարսից դասական 

բանաստեղծներ Ջամիի, Սաադիի, Ռումիի և այլոց ստեղծագոր-

ծություններից։ 

Հայ իրանագիտության բնագավառում որոշակի ծառայու-

թյուններ ունի անվանի հա յա գետ֊ա րևելա գետ Մկրտիչ էմինը 

(1815—1890)։ Նվիրելով իրեն գլխավորապես հայագիտության 

զարգացմանը, նա իր մի շարք պատմա-բանասիրական աշխա-

տություններում, առավելապես հայ գրականության ու պատ մ ու֊ 

72 Այդ աշխատության մասին իր ժամանակի ռուսական գիտական հան-

դեսներում եղան մի շարք ելույթներ, որոնցում բարձր գնահատական էր տրվում 

Ս. Նազարյանի ուսումնասիրությանը։ Տե՛ս օրինակ՝ «МОСКОВНТЯНИН», Ч. V I , 

1851, стр. 169—174; «Журнал министерства народного просвещения», 
1852, т. 73, стр. 148—153; «Отечественные записки», 1851, т. 76, отд. VI, 
стр. 24—25; «Современник», 1851, т. 80, стр. 48—51 ձ այլն։ 
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թւսւն հին շրջանին նվիրված գործերում, քննության է ենթարկել 

րագմաթիվ հարցեր, որոնք առնչվում են նաև Իրանի հին շրջանի 

պատմության և մշակույթի խնդիրներին։ Այսպես, (ГՎէպք հնոլյն 

Հայաստանիս73 ուսումնասիրության մեջ Մ. էմինը լեզվա-համե-

մատական խորը վեր/ուծության է ենթարկել Մ. Խորենացոլ ոՀա-

ւոց պատմությանս, «ГԻ պարսից առասպելացս և Ֆիրդուսոլ аՇահ-

նամեի.и, «ՀԼոհակս բաժինները։ Զուգահեռներ անցկացնելով 

նրանց միջև, հեղինակը հանգել է գիտական մի շարք լուրջ եզրա-

կացությունն Լրի7*։ 

70—90-ական թվականներին Մ. էմինի հրատարակած հայա-

գիտական գործերում75 ևս հանդիպում ենք երբեմն շատ հակիրճ, 

բա ւց և վերին աստիճանի հետաքրքիր դիտողությունների հին 

Իրանի պատմության և մշակույթի հարցերի մասին։ Գրանցում 

Մ. էմինը պատմա-համեմատական լայն զուգահեռներ է անցկաց-

նում երկու հարևան ժողովուրդների պատմական կյանքի տարբեր 

դրվագների միջև։ 

Իրանագիտական կարևոր արժեք է ներկայացնում հատկապես 

Մ. էմինի ռՄեդացիք հին Հայաստանումս հոդվածը7*։ Այստեղ նա 

հատկապես կանգ առնելով ֆրանսիացի արևելագետ Ժյուլ Օպպեր-

յոի «ԱժդահակX բառի մեկնաբանության վրա, վերլուծության է 

ենթարկում մեդացիների հետ հայերի ունեցած առնչությունները 

և հոգևոր֊մշակութային փոխազդեցությունները։ Հեղինակը քըն֊ 

նության է ենթարկում նաև Հայաստանում մարերի գաղութի պատ-

մությունը և ցույց է տալիս, որ մարերի մասին Մ. Խորենացոլ հա-

ղորդած տեղեկությունները միանգամայն արժանահավատ են և 

ունեն պատմական հիմք։ 

XIX դ. հայ իրանագիտության խոշոր երախտավորներից է 

նաև ականավոր հա յա գետ ֊արևե լա գետ Քերովբե Պատկանյանը 

(1833—1889), որի «Փորձ սասանյան հարստության պատմության՝ 

7 3 Մ . է մ ի ն , Վէպք հնոլյն Հայաստանի, Մոսկվա, 1850։ 
74 Մանրամասն տե՛ս Աւ[. Շաճսուվարյան, Շահնամեն և հայկական աղբյուր-

ները, Երևան, 1967, էշ 5։ 
76 Տե՛ս «Вахаги-Вишапаках армянской мифологии есть Индра Врид-

рахан Ригведы», М., 1873; «Моисей Хоренацн и древний эпос армянский», 
М., 1881; «Династический список Хайхидов», М., 1884; «Исследования и 
статьи по армянской мифологии, археологии, истории и истории мифоло-
гии», М., 1896. 

78 Մ. էմին, Մեդացիք Հին Հայաստանում։ Ժյուլ Օպպերտի տված նոր մեկ-

նությունը *Աժդահակг բառին (*Փորձ*, 1881, М 5—6, 199—210։ 
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ըստ հայկական աղբյուրներիл աշխատությունը՛' մեծ ընդունելու-

թյուն գտավ Ռուսաստանի արևելագիտական շրշաններում և նրա 

հեղինակը ձեռք բերեց անվանի արևելագետ-իրանադե՚ոի անուն։ 

Նրա աշխատությունը անմիջապես իր վրա բևեռեց նաև եվրոպա-

կան արևելագիտության ուշադրությունը և այն հետագայում լույս 

տեսավ նաև ֆրանսերեն լեզվով։ Ք. Պատկանյանը եվրոպական 

արևելագիտությանն էր ներկայացնում ոչ միայն քննական մի ու-

սումնասիրություն Սասանյան Իրանի պատմության մասին, այլ 

նրանց առջև բաց էր անում Սա սանյանների պատմության վերա-

բերյալ հետաքրքիր ու եվրոպացիների համար մինչ այդ անհայտ 

աղբյուրների մի հարուստ գանձ՝ միջնադարի հայկական սկզբնաղ-

բյուրները։ 

Դեռևս մինչ այդ աշխատության հրատարակում ը (որր, ի դեպ, 

Ք. Պատկան յանի մագիստրոսական դիսերտացիան էր), հեղինակը 

եվրոպական իրանագետներին արդեն ծանոթ էր որպես հայկական 

աղբյուրների քաջ գիտակ ու հմուտ մասնագետ։ Նա 1860 թ. շրջա-

գայել էր եվրոպայում, մասնավորապես եղել էր Վ ենետիկում, 

Մյունխենում, Փարիզում և Վիեննայում, որտեղ հավաքել էր մեծ 

քանակությամբ հայերեն ձեռագրեր և ծանոթացել Արևմուտքի 

անվանի հայագետների ու արևելագետների հետ։ Գիտական այղ 

ուղևորության արդյունքը հանդիսացավ ֆրանսերեն լեզվով նրա 

հրատարակած հայկական աղբյուրների կատալոգըորով Ք. 

Պատկան յանը գիտական աշխարհին ծանոթացնում էր հայ հին 

գրականության հետ։ Հետագայում ևս շարունակելով ա/ս ուղղու-

թյամբ իր աշխատանքները, նա հրատարակում է մի շարք գործեր1*, 

որոնք եվրոպական արևելագիտությանը և հայագիտությանը 

տրամադրում էին նոր և խիստ ուշագրավ ու արժեքավոր նյութեր։ 

Առհասարակ պետք է նշել, որ Ք. Պատկան յանի պատմագիտական 

աշխատանքների մեջ կարևոր տեղ է գրավում հայկական սկզբնաղ-

բյուրների հրատարակումը և դրանց ռուսերեն թարգմանությունը։ 

1870 թ. մեծավաստակ իրանագետը ռուսերեն լեզվով հրա-

տարակում է Պետրոս դի Սարդիս Գիլանենցի օրագիրը*0, որը, ինչ-

պես արդեն նշվել է վերևում, կարելի է համարել 1722 թ. աֆղան-

77 «Опыт истории династии Сасанидов по сведениям, сообщаемым 
армянскими писателями», СПб., 1863. 

™ "Са(а1о{гие йе 1а ЬИега^ге АгтеШеппе йерШв 1е соттепсетеп ! 
ժս II 51ес1е յստգւա уегв 1е тШеи ժս XIII., 1860. 

79 Տե՛ս «նշխարք մատենագրության հայոց» Ս. Պետերբուրգ, 18841 
տօ «Дневник осады Испагани Афганами...». 
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ների կողմից սեֆևիների մայրաքաղաք Սպահանի պաշարման և 

նրա անկման վերաբերյալ ամենալավաղույն սկզբնաղբյուրր։ 

Իրանի պատմությանը նվիրված Ք. Պ ատ կան յանի աշխատու-

թյուններից Հարցերի րնդգրկման խորությամբ և փաստերի Հարըս-

տությամբ հատկապես աչքի է ընկնում «ԸնդՀանուր ակնարկ 

Պարսկաստանի պատմության մինչև արաբների ներխուժում ը» 

ուսումնասիրությունը"« Գտնվելով բուրժոլական պատմագրության 

դիրքերի վրա, հեղինակը չի կարողանում բացահայտել Սասանյան-

ների տիրապետության շրշանոլմ Իրանում գոյություն ունեցող սո-

ցիալ-ղտսակարգա յին հարաբերությունները և մի շարք հարցերի 

մեկնաբանության բնագավառում հանգում է ոչ ճիշտ եզրակացու-

թյունների, սակայն նրա աշխատության փաստական Հարուստ 

նյութը այսօր էլ շաՀեկան ու օգտավետ է դարձնում նրա գործը։ 

Արժեքավորելով Ք. Պատկան յանի իրանագիտության բնագա-

վառում ունեցած ծառայությունները, պետք է նշել, որ նա դրեց 

հայ նոր կամ դիտական արևելագիտության և հատկապես իրանա-

գիտության կայուն Հիմքերը*1։ Ան վերա պա՛՝ որ են նրան կարելի է 

համարել նաև XIX դ. Հայ ամենախոշոբ իրանագետը։ 

1884 թ. վաստակաշատ հա յա գետ-ա րևելա դետ ը ընտրվել է 

Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի թղթակից-անդս։ մ, 

որի կազմում ցարական Ռուսաստանի պայմաններում տեղ ունեին 

ազգային փոքրամասնություններից չնչին թվով ներկայացուցիչ-

ներէ 

Չափազանց մեծ Է եղել Ք. Պատկանյանի երախտիքը նաև Ռու-

սաստանում արևելագետ-իրանադետ կադրերի պատրաստման 

գործում։ Պ ետերբուրգի համալսարանի արևելյան ֆակուլտետում 

տարիներ շարունակ նա կարդացել Է Իրանի պատմության դաս-

ընթացը, որը չափազանց բարձր են գնահատել իր ժամանակի 

արևելագետները։ Վ. Բարտոլդը այդ առթիվ գրում Է. «Պետերբուր-

գի համալսարանի արևելյան ֆակուլտետում Պատկանովի մահից 

հետո բավականին տևական ժամանակ Պարսկաստանի պատմու-

թյան դասընթացի ընթերցում ը դադարեց»*3։ Միայն 1901 թ. Վ. 

81 К. Патканов, Общий обзор истории Персии до вторжения арабов, 
СПб., 1883—1884. 

82 Տե՛ս Н. О. Эмин, Профессор Патканов как ориенталист, Вена, 1874. 
83 Б. М. Данциг, Изучение Ближнего Востока в России (XIX—начало 

XX вв.), М., 1968, стр. 112. 
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Բարտոլդին հանձնարարվում է կարդալ аԻրանի պատմա-աշխար-

հագրական տեսություն» դասընթացը՛Տ 
Իրանագիտության բնագավառում նշանակալից երևույթ էր 

Կարապետ Եզյանի (էզով 1835—1905) аՊետրոս Մեծի հարա-

բերությունները հայ ժողովրդի հետ»ս մեծածավալ աշխատության 

հրատարակումը, որը ոչ միայն կարևոր ներդրում էր հայ֊ռոլսա֊ 

կան հարաբերությունները ուսումնասիրելու, այլև XVII—XVIII 

դարերի ռուս-պարսկական քաղաքական հարաբերությունները բա֊ 

ցահայտելոլ տեսակետից։ Այս հետազոտության կարևոր արժա-

նիքներից մեկը այն է, որ նա գրված է ռուսական և արևմտաեվ-

րոպական արխիվային հարուստ նյութերի և գրականության հիման 

վրա և հետևաբար քննարկվող հարցի մասին տալիս է բազմաբո-

վանդակ և հարուստ նյութ։ Իրանագիտական առումով այստեղ 

արժեքավորն ու գնահատելին այն է, որ հեղինակը հանգամանո-

րեն կանգ է առնում Սեֆևյան պետության ներքին և արտաքին քա-

ղաքականության հարցերի վրա (շահ Աբբաս 1-ից սկսած մինչև 

սեֆևյան վերշին շահ Սուլթան Հուսեյինի տիրապետությունը 

մանրամասնորեն խոսում է XVII դ. թոլրք-իրանական պատե-

րազմների մասին և հատուկ կանգ է առնում Մերձավոր և Միշին 

Արևելքում, հատկապես Իրանում, արևմտաեվրոպական պետու-

թյունների քաղաքականության վրա։ Սակայն առավել բազմակող-

մանիորեն և խորը բացահայտվում են Պետրոս 1-ի արևելյան քա-

ղաքականությունը և ռուս-պարսկական հարաբերությունները։ 

Նշված հարցերի քննության տեսակետից Կ. Եզյանի գիրքը խոշոր 

ավանդ էր ոչ միայն ռուս արևելագիտության, այլև համաշխար-

հային իրանագիտության բնագավառում։ Պատահական չէ, որ նրա 

հրատարակումից հետո այն մտավ գիտական լայն շրշանառոլթյան 

մեջ և երկար ժամանակ օգտագործվում էր որպես ռուս-պարսկա-

կան հարաբերությունների վերաբերյալ ամենալավագոլյն գործե-

րից մեկը։ Չնայած, որ այս աշխատությունը տառապում է բուր-

ժուական պատմագրությանը բնորոշ թերություններով, սակաւն 

այն իր արժեքը չի կորցրել նաև մեր օրերում։ 

Երկար տարիներ պաշտոն ավար ելով Ռուսական կայսրության 

հանրային կրթության մինիստրությունում և վարելով ղեկավար 

աշխատանքներ, Կ. Եզյանր մեծապես նպաստեք է ռուսական բարձ֊ 

նույն տեղումէ 
85 К. Эзов, Сношение Петра Великого с армянским народом, СПб., 

1898 . 
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յւագոււն ուսումնական հաստատություններում արևելագիտու-

թյան զարգացմանըь՞'։ Միաժամանակ նա ակտիվ մասնակցություն 

է ունեցել Ռուսաստանի արևելագիտական կյանքին։ Մի շարք մի-

ջազգային արևե լա դիտական համաժողովներում Կ. Եզյանը ներ-

կա /и/ ցրել է ռուսական կառավարությանը՝ տալով արժե քավոր զե-

կուցումներ։ 

Անվանի հայագետ-արևելագետ Գրիգոր Խալաթ յանը (1858— 

1912) I որն անցել Լր Հազար յան ճեմարանի դարբնոցով և ապա 

ավարտել Մոսկվայի համալսարանի պատմա-բանասիրական ֆա֊ 

կուլտետը, իր հայագիտական աշխատություններում մեծ տեղ է 

հատկացնում նաև. Իրանի պատմության և հայ-իբանական հարա-

բերությունների մի շարք հարցերին։ Այսպես, «Իրանի հերոսները 

հայ ժողովրդի մեջս՛'7 աշխատությունում Գ. Խալւսթւանը համա-

կողմանի քննության է ենթարկում այն հարցը, թե որքանով են 

Իրանի դյուցազնական ավանդությունները ազդեցություն գործել 

հայ ժողովրդական վեպի վրա և որքանով են հայերը փոխառել 

իրանական զրույցները։ Այդ նպատակով նա վերցնում է հայկա-

կան մի շարք գավառների բանահյուսությունը (Ապարան, Կողբ, 

Վան) և գիտս/կան ուշագրավ վերլուծության շնորհիվ ցույց է տա-

լիս իրանական էպոսի ազդեցությունը վերոհիշյալ շրջանների բա-

նահյուսության վրա։ 

Խոսե/ով հա յ-իրանական գրական մշակութային կապերի և 

փոխազդեցությունների մասին Գ. Խալաթյանը գրում է. «...Պար-

սից դարավոր հարևանությունն ավելի ևս խորը դրոշմվեց հայ ազ-

գի կյանքի վրա. նա զգալի է նախ լեզվում, թե՛ գրաբարում և, թե՛ 

առավել ևս աշխարհաբարում։ Մ յուս կողմից, Արևելքն՝ Պարսից 

շնորհիվ' բաց էր անում հայերի առջև իր խորհրդավոր պարտեզի 

դոներր և ներս հրավիրում հեքիաթների աշխարհն, ուր մարդկա-

յին երևակայությունն այնպես հրաշալի կերպով ծաղկեց արևել-

յան ճոխ բնության գրկում։ Իրանի հռչակավոր հերոսների ավան-

դություններն... հեշտիվ կարող էին հրապուրել հայերին՝ Պարսից 

ամենամոտ դրացիների երևակայությունը»™։ 

Գ. Խալաթյանի գրչին է պատկանում նաև հայ պատմիչ Գրի-

գոր Մագիստրոսի գործերում իրանական զրույցների և ավանդու-

»• Б. М. Данциг, ՜եչվ. աշխ., զ 111. 
8 7 Դ . Խալարյսւ&ւի Իրանի հերոսները հայ ժողովրդի մեք (Վանայ, Կողպաւ, 

Ապարանայ րարրաոներով), Պարիս, 1901։ 
88 նույն տեղում։ 
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թյունն երի բացահայտմանը նվիրված ուշագրավ ուսումնասիրու-

թյունըМ1 Իրանագիտական առումով որոշակի հետաքրքրություն է 

ներկա լացնում նաև նրա (Г Ակնարկ Հայաստանի պատմության՝ 

Առաջավոր Ասիայում իրադարձությունների ընդհանուր ընթացքի 

կա պա կց ութ յա մ բ» հետազոտությունը501 

Խոսելով ռուսական գիտական կենտրոններում, ինչպես նաև 

Արևմտյան եվյրոպայում, հետազոտական աշխատանք տանող հայ 

արևելագետների մասին, անհրաժեշտ է նշել, որ նրանք գնում էին 

այսպես կոչված (Гակադեմիական1> ուղիով, այսինքն նրանց հետա-

քըրքրությունների առարկան զուտ գիտական կամ տեսական արե-

վե լա գիտությունն էր, որի զարգացման համար անմիջական խթան 

էր առավել խորը և բազմակողմանի հետաքրքրությունը Արևելքի 

նկատմամբ և որը հեռու էր գործնական կամ քաղաքական նպա-

տակներ հետապնդող պրակտիկ արևելագիտությունից։ Եվ այդ 

միանգամայն հասկանալի է, որովհետև եթե մեծ պետությունները 

և նրանց պատվերները կատարող արևելագետ֊դիտնականների 

զգալի մասը ձեռնամուխ էին լինում Արևելքի ուսումնասիրությա-

նը այղ երկրները ներթափանցելու, գաղութացնելու կամ տնտեսա-

կան ու քաղաքական ազդեցություն ձեռք բերելու նպատակով, 

ապա հայ արևելագետները լինելով պետականություն չունեցող ե 

փոքր ազգի ներկայացուցիչներ, բնականաբար հեռու էին ա (գ ր •։ 

լորից և հետևաբար իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնեք։։։ էին 

արևելագիտական այն հարցերի վրա, որոնք առնչվում էին սեփական 

ժողովրդի պատմության և մշակույթի հետ և կամ իրենցից ներ-

կայացնում էին զուտ գիտական հետաքրքրություն։ Իհարկե, միան-

գամայն այլ հարց է, որ ցարական կառավարությունր և Արևմտյան 

Եվրոպայի կառավարող շրջանները հավասարապես կարող էին 

օգտվել հայ արևելագետների մատուցած անուղղակի ծառայու-

թյուններից իրենց գաղոլթակալական նպատակների համար։ 

89 О. СИаШМапг, РгайтегИе 1гап1$сЬег Ба^еп Ье1 Ог1§;ог Ма^Ыго-ч 
№1епег геНвсИпП « г Й1е Кипйе Йав Мог^егиапйев, 1896, X Вапс1. 

տտ. 217 -224. В. Ф. Миллер, Г. А. Халатьянц, Рга^теШе 1гап18сИег Ба-
§;еп Ье1 Оп^ог Ма^Ыгов. "Протоколы заседаний Восточной комиссии 
Императорского Московского зрхеологического общества за 1895֊ 1900гг. 
(Особая пагинация), "Древности восточные., 1901, т. И, вып. 11. 

90 Г. А. Халатьянц, Очерк истории Армении в связи с общим ходом 
событий в Передней Азии, М., 1910. 
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Ս. յսպիսով, ռուսական գիտական օջախներում աշխատող հայ 

արեեւագետներր ոչ միայն նպաստում էին հայրենի արևելագի-

տության գարգացմ անր, այլև ռուս - ա րևե լա դիտա կան մտքի առաջ-

ընթացին։ (гՌուսական գիտությունը, — գրում է Հ. Բարտոլգը,— 

հայկական ու վրացական ծագումով գիտնականներին է պարտա-

կան ինչպես Ռուսաստանում գիտական հայացքների տարածման, 

այնպես էլ հետագայում եվրոպական գիտության մեթոդների հի-

ման վրա ղրանց ճշտման համարս՛* ։ 

XIX դ. և XX դ. սկգբներին Ռուսաստանի և Արևմտյան Եվրո-

պայի դիտական օջախներում հրատարակվում էին հայ հեղինակ-

ների րագմտթիվ գործեր (այդ թվում նաև թա րգմ ան ական), որոնք 

կամ ուղղակի նվիրված են Իրանին, նրա պատմությանը, մշա-

կույթին և այլն, կամ անուղղակի կերպով լուսաբանում են իրա-

նագիտական հարցեր։ Թվարկեն ք այդ կարգի աշխատություններից 

մի քանիսը։ նադիր շահի տիրապետության շրջանում Իրանի ներ֊ 

թին կյանքի և արտաքին հարաբերությունների քննության են նվիր-

ված Ս. Քիշմիշևի91, Սելյան խան Միր անթ3 և այլոց ուսումնասի-

րութ յուններր։ Իրենց հետազոտություններում Իրանի պատմու-

թ/ան, աշխարհա զբութ յան և մշակույթի հարցերին անդրադառ-

նում են նաև Դա վիթ Մելիք Շ ահնազար յան ր**, Հ. Գաթրճյանը'5,. 

Ե. Ս ե թ յ ա ն ր Հ . Տեր-Հովհանյանցը97, 9-. Հովսեփյանը9«, Ղ• Ին-

ճիճյանր, Ղ- Ալիշանը, և ուրիշներ։ Սկսում են հրատարակվել նաև 

պարսկերեն լեզվի վերաբերյալ առաջին ուսումնասիրություններ 

91 В. В. Бартольд, История изучения..., стр. 293. 
92 С. Кишмише в, Походы Надир шаха в Герат, Кандягир, Индию и՛ 

события в Персии после его смерти. Тифлис, 1899. 
^з Սե|յան խան Մքւրան, Բ՛աքմազ շահի Վասպուրականի արշավանքներից, 

Բ-իֆլիս, 1892, 
34 ՄԼ|իք Շահնազարյան Դավիր, Շահան-Ջրպետեան Յակոր, Լանզլե Լ յ ա -

դովիկոս. Տեղեկութիւնք ի վերայ այժմեան կայսրութեան թագավոր ոլթեան Պար-
սիր. Փարի,,. 1811—1818, 

95 Լ. Գաթրնեան, Տիեզերական պատմութիւն ի սկզբանէ աշխարհի ցմեր ժա-
մանակ. Վիեննա։ 

9 հ ե . Սերեան, Պատմութիւն շորից ինքնակալութեանց, Վենետիկ, 1833 (մասն-
Բ. Մպարսից ինքնակայությունը), 

9 7 Հ . ՏԼր-Հովճանյանց. Պ ատս ութիւն Նոո Ջուզայոլ որ յԱսպահան, Նոր Զու-
զա, հտ. 1, 1880, հտ. 2, 1881, 

9 8 Գ. Հովսեփյան, Ռուստամ Զալ, ժողովրդական վեպ (Մոկաց բարբառով) 

Բ-իֆէիս, 1905։ 
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1լ դասագրքեր*՝, թարգմանվում և Հրաս-ւ՚ւրակվում են եվրոպական 

արևելագետների ուսումնասիրությունները՝00 և այլն։ 

XIX դ. սկսած Հայ իրանագետները սկսում են լրջորեն զբաղ-

վել Երանի Հնագույն պատմության և մշակույթի Հարցերով և Հրա-

տարակում են մի շարք ուշագրավ ուսումնասիրություններ։ Միա-

՛ժամանակ Հիմք է դրվում Հայ գիտական պաՀլավա գիտությանը։ 

Հայ պաՀլավագետները սկսում են զբաղվել ինչպես պաՀլավական 

գրական Հուշարձանների թարգմանությամբ, այնպես էլ նրանց ու-

սումնասիրությամբ՝ գլխավորապես կապված Հայկական պատմա֊ 

կան-գրական Հուշարձանների Հետ։ Մասնավորապես Հայ ուսում-

նասիրողները աշխատում են վեր բարձրացնել Հ ա յ-պա րսկական 

փոխՀարաբերությունների Հարցը։ որը մինչ այդ Հատուկ Հետազո-

տության առարկա չէր Հանդիսացել եվրոպական իրանա ոե տն Կ րի 

կողմից։ ՎերոՀիշյալ պրոբլեմների գծով Հրատարակվել են բաղ• 

մաթիվ ուսումնասիրություններ , որոնցից այստեղ կարելի է Հի-

շատակել Հատկապես մի քանիսը՝0՝։ 

XIX դ. Հայ գիտական միտքը մեծ Հետաքրքրոլթյուն սկսեց 

դրսևորել նաև իրանական դասական գրականության նկատմամբ։ 

•Այդ այն ընդՀանուր Հետաքրքրության մի մասն էր, որ եվրոպա-

կան արևելագիտությունը սկսել էր տածել դես/ի պարսից միջնա֊ 

99 Տե՛ս Մ. Բժշկյսւն, քերականութիւն բաղւքալեզու։ Յորամ բովանդակին 

սկզբունք Արաբացի, Պարսիկ, օսմանեան և թաթար րարբաոոը հանդերձ ծանօ-

թութեամբք այ՛ի և այլ լեզուաց, Վենետիկ, 1844։ ВоСКаН. ПОПНШП.ЧНЦ. 

Учебник персидского языка, М., 1856. 
100 Շարեք Մսւքսիմիփան, Հայաստան, Քրդաստան, Արևմտյան Պարսկաս -

տան, Վիեննա, 1904 (թարգմ. Բ. Պիլեդիկյանի) • 

101 Տե՛ս 6 . 1Լ. Սսւնտալ&եան, Ասորեստ՚սնեայ և պարսիկ արձանագրոլթ իլնք 

կամ նոցին քաղուածք, որոնք Նաիրի-Ուրարտոլ աշխարհին պատմութեան կր 

վերաբերին, Վիեննա, 1901։ ն . Քսււ-ամեանց, Պարթևները Պարսկւ-յստանո։։! և 

նրանց հարաբերությունները հայոց հետ (250 Քրիստ. աոաշ —226 Քրիաո. հե-

տո), Վաղարշապատ, 1897։ Р. Սարզսյան, Երեք թաղավոր մողերոլ դրոէյրն Հայ-

կական մատենագրության մեշ և անոր կարևորությունը, Վենետիկ, 19001 Կ. Օսա-

մափյան, Դարեհի արշավանքն ի Հայս (էէԲանասերя հանդես, Պարիս, 1899, ՛տ. 1, 

գիրք Ա, Էշ 6—45)։ Նույն հեղինակի Տրդատ թագավոր հայոց և Պարթեաց. 

(«Բանասեր», 1905, .V 1, Էշ 5—13)։ Ս. Տերվիչ յւսն, Պերսեպոլսո սեպագիրք, 

(«Հանդես ամսօրյա», Ա. տարի, Էշ, 8, 20, 52, 81, 145, 163. Р. տարի, Էշ, Էշ 183, 

220. Գ. տարի, Էշ 46։ Ա. Աւ-ասխանյանց, Արևելյան ազգերի հին պատմությունը 

(Եգիպտոս, Փյոլնիկիա, Միշագետք, Իրան) Ի՚իֆլիս, 1891։ 

Ա. Գ ա լ ֆ ա յ ա է , Համառօտ պատմութիւն հին աղգացւ Յորում բովանդակին պատ-

մութիւնք հրէից, Ասորեստանեաց, Բաբելացաց, Եգիս/տացւոց, Մարաց, Պարոից, 

Պարթևաց, Կ արքեդոնացլոց, Յունացն, Ասորւոց, Վենետիկ, 1849—1851։ 
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դար/ան գրականությունը։ Ամենուրեք սկսեցին թարգմանվել ու 

Հրատարակվել Ֆիրդուսին, հյայամը, Սա ագին, Հա ֆեզը, Ռումին, 

Ջամին և սւյլնւ Հայ ընթերցող Հասարակս։ յնութ յան լայն շրջան-

ներում Հատկաս/ես մեծ ընդունելություն էր դանում Ֆիրդուսու 

ոՇաՀնամեիյ,։ տարբեր Հատվածների բարձրարվեստ թարգմանու-

թւուններր՝"1! Ընդ որում Հայ իրանագետները պարսից պոեզիայի 

գոՀարներր թարգմանում էին ո լ միայն Հայերեն, այլև ռուսերեն և 

ա// քեգուներով։ Այսպես, Սաադիի ստեղծսւդործություններից ռու-

սերեն ւեզվով թարգմանություններ առաջին անդամ (1831 թ.) 

կատարել է Մատվեյ Կամազովյը (Մաթևոս Ղամազյան^'03ւ Իսկ 

Սաադիի ռԳոլեստանիս ամբողջական թարգմանությունը, ինչպես 

նշվեց վերևում, պատկանում է Ստեփանոս նազարյանցին։ Պարսից 

դասական բանաստեղծների ստեղծագործությունների առաջին՛ 

թարգմանիչներից է նս։և Պետրոս Մատաթյանցը]0Հ։ 

XIX դ. վերջին քառորդին և XX դ. սկզբին շարունակվում է 

րնդլայնվել իրանական ժողովրդի բազմադարյան պատմության, 

Հոգևոր և նյութական կյանքի նկատմամբ գիտական Հետաքրքրոլ֊ 

թւունների շրջանակը։ Ավելին, նկատվում է ձգտում խորամուխ լինե-

լու առանձին կոնկրետ Հարցերի մեջ։ ՀամաշխարՀային արևելագի-

տության այդ ընդՀանուր միտումը բնորոշ էր նաև Հայ իրանագետ-

ներին, որոնց Հետազոտությունները աստիճանաբար սկսում են-

ձեռք բերել որակական նոր աստիճան։ Մասնավորապես ռուս իրա-

նագիտության ազդեցության տակ, որը ղարի վերջին քառորդից 

սկսել էր լուրջ քայ/եբ կատարել Իրանի սոցիալ-տնտեսական Հա-

րաբԼրությունների և գաղափարական ուսմունքների ուսումնասի-

րության ուղղությամբ, Հայ իրանագետները ևս սկսում են լրջորեն 

զբաղվել Իրանի ներքին կյանքի, նրա սոցիալ-տնտեսական, Հա֊ 

սարա կա կան ֊քաղաքական զարգացման, կրոն ա ֊ փիլիսոփա յական 

գտղափ ա րա խ ո սութ (ունն երի Հարցերով։ 

՝!երոՀիշյալ պրոբլեմներին նվիրված աշխատություններից 

աոաջին Հերթին պետք է Հիշատակել Լ. Տիդրանովի (ГՊարսկաս֊ 

102 Տե՛ս Յփւ-դուսի, Ռոստոմ և Սուրար։ Ամբողջ վեպ և զանազան հատված֊ 

ներ ՇաՀնամեից։ Ր՚արղմ. բնագիր պարսկեոենից Սամվել Գյոլլզադյան, Շուշի, 

1893. !]փ г դու սի , Զոհակ Բյուրասպի աժդահակ։ Ամբողշ վեպ Շահնամայից թարգ. 

բնադիր պարսկերենից Ս. Գյուլգադյանց, Շուշի, 1894. Նույն թարգմանչի яՍիա֊ 

վուշ Քեյ Խոսրովից հատվածներյս, Շուշի, 1895։ 
103 Տե՛ս Журнал «Сын отечества», М., 1837, стр. 429—430. 
104 Սեյադի (Պետրոս Մատաթյանցի), *Երգիծաբանությունл Սուլթան Ս՝ահ֊ 

մուղին ուղղված, 1884։ 
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տանում հ ասարակական-տնտեսսւկան հարաբերություններից» 

խորագրով մեծարժեք ուսումնասիրությունը1051 Հեղինակը անձամբ 

եղել է Իրանում և տեղում նյութեր հավաքել հատկապես այդ երկրի 

սոցիալական, տնտեսական և հասարակական հարաբերություննե-

րի մասին։ Նա հիանալի բնութագրել է XIX դ. վերջերին Իրանի 

տնտեսական դրության և նրա զարգացման ու հեռանկարների 

հիւքնական պրոցեսները, բացահայտել այդ երկրի ողջ սոցիալ-

տնտեսական կառուցվածքի պատկերը։ Այս աշխատությունը ար-

ժեքավոր նյութ է տալիս նաև XIX դ. Իրանի ագրարային հարաբե-

րությունների մասին։ Լ. Տիգրանովի ուսումնասիրությունը իսկա-

պես մի նոր նվաճում էր իրանագիտության մեջ, որովհետև վերո-

հիշյալ հարցերը բարձրացվում էին ըստ էության առաջին անգամ 

1լ դրանք քննարկվում մեծ բանիմացությամբ և դիտական խորր 

վերլուծություններով ու լայն ընդհանրացումներով։ 

Իրանի առևտրական ֊տնտես ական հ արաբերությոլնները ուսում-

նասիրելու տեսակետից ոչ պակաս կարևոր արժեք է ներկայացնում 

նաև Տ ե ր-Ղուկաս յանի 3 Ռուսաստանի տնտեսական շահերր 

Պարսկաստանումս հետազոտությունը""՝, որը բացահայտում է 

XIX դ. վերջի և XX դ. սկզբի ռուս-իրանական տնտեսական հարա-

բերությունների բնույթը և Իրանի արտաքին առևտրի զարգացման 

օրինաչափությունները։ 

XX դ. սկզբին հայ-իրանագիտության կարկառուն ներկայա-

ցուցիչներից մեկն էր Ատրպետը, որի աշխատությունները իր ժա-

մանակին լայն ճանաչում են գտել ինչպես գիտական֊մ տավորա-

կան, այնպես էլ ռուս արևելագիտության շրջաններում։ Ատրպեւոի 

գրչին են պատկանում Իրանի հասարակական, քաղաքական, սո-

ցիալ-տնտեսական պատմությանը, գաղափարախոսությանը և 

մշակույթին նվիրված բազմաթիվ հետաքրքիր գործեր, որոնք իրենց 

արժեքը չեն կորցրել նաև մեր օրերում։ 

Այսպես, а Իմամաթ»՝07 վերտառությամբ աշխատությունում 

հեղինակը իր առջև խնդիր է դնում քննության ենթարկել պարս-

105 յյ փ Тигранов, Из общественно-экономических отношений в Пер-
сии, Тифлис, 1905; Изд. 2, СПб., 1909. 

108 Г. И. Тер-Гукасов, Экономические интересы России в Персии, Пг„ 
1915. 

1 0 7 Ատւ-պետ, Իմամաթ, պատմական հետազոտություն, Ալերսանդրապլլ, 190С։ 

Տե՛ս նաև ռուսերեն թարգմանությունը Атрпет, Имамат. Страна ПОКЛОННИКОВ 

имамов (персидское духовенство). Историческое исследование, Александ-
рополь, 1909. 
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կական յիիթական աղանդի կրոնական գաղափարախոսությունն 

ու աշխարհայեցողութ յունր։ Մասնավորապես նա մանրակրկիտ 

վերլուծության է ենթարկում այն հարցը, թե ինչ պատճառների 

Հետևանքով Իրանում շիա կղերը մ՚ւծ ազդեցություն ունի երկրի 

ներքին գործերի, արտաքին քաղաքականության վյրա և այլն։ 

4.յս Հարցերի պատասխանը Ատրպետը փորձում է գտնել Իրա-

նի սոցիալ-տնտեսական Հարաբերությունների վերլուծության մեջ, 

այն րի/եցնելով այդ երկրի ներքին կյանքի օրինաչափություննե-

րից։ Նա բազմաթիվ փաստեր է բերում ցույց տալու Համար, որ 

շիա կղերի ձեռքերում կենտրոնացված էին Հսկայական Հողատա-

րածություններ, կալվածքներ և այլն, որոնք և նրան տալիս էին 

ա/դպիսի մեծ ուժ ու կշիռ երկրի ներքին կյանքում և արտաքին 

Հարաբերությունների բնագավառում։ 

Ատրպետի «Բաբի կամ Բեհայիս101 աշխատությունը կարելի է 

Համարել Ռուսաստանում րաբիղմի, ինչպես նաև բեՀայիզմի մա-

սին առաջին հետաքրքիր, փաստերով Հարուստ ուսումնասիրու-

թիւնը։ Անցյալ դարի 40—50-ական թվականներին Իրանում չա-

փազանց լայն տարածում գտած բաբիզմի կրոնա-քաղաքական-

գաղափարախոսությունը (որը, ի վերջո, վերածվեց Հակաֆեոդա-

լական և Հակաիմ պերիալիստական շարժման գաղափարախոսու-

թյան) վերլուծելու համար Ատրպետը մանրամասն քննության է 

ենթարկում XIX դ. առաջին կեսին տնտես ական ֊քաղաքական իրա-

վիճակը Իրանում։ Մասնավորապես նա ցույց է տալիս, որ նշված 

ժամանակաշրջանում կապիտալիստական պետությունների ներ-

թափանցումը Իրան առաջ բերեց տեղական արդյունաբերության 

անկում ու քայքայում։ Այդ իր հերթին անդրադառնում է աշխա-

տավորության ու մանր բուրժուազիայի վիճակի վրա, որը սկսում է 

արագորեն ունեզրկվել և քայքայվել։ Այս բոլորը, Ատրպետի կար֊ 

ծիքով, երկրռւմ հասունացնում էին քաղաքական որոշակի շարժ-

ման նախադրյալները։ «Պարսիկ ժողովրդի զարգացած աննշան 

դասը, — գրում է Ատրպետր,—արտաքին-եվրոպական վերանորո-

գության կարիք էյ։ զգում, իսկ ամբոխը սպասում էր հազար տա֊ 

բիից ի վեր անհայտացած Մեհթիին (աստվածս/Հայտնության), 

հուսալով, որ նա վերադառնալով... կառաջացնե աշխարհի վրա 

այն երանելի վիճակը, որ բոլոր ազդերը մի հոտի վերածած, մի 

108 Տե՛ս «Իմամաթ» Ժողովածուում։ նաև ռուսերեն լեզվով АтрПвГ, Б з б И -

ты и бехаиты, Тифлис, 1910. 
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հովվի հովանիի տակ բարեբախտության մեջ կապրին և աշխարհը 

մշտնջենավոր դրախտի կվերածվիл...109 

Ատրպետը հիմնականում ճիշտ է բացատրում բաբիզմի առա-

ջացման պատճառները, մանրամասն տալիս է նրա գաղափարա-

խոսությոլնը և բացահայտում է Բաբի աշխարհայացքի էվոլյու-

ցիան։ Կանգ առնելով բեհայիզմի գաղափարախոսության վրա, 

որը բաբիզմի ռեակցիոն տարատեսակներից մեկն էր, Ատրպետը 

միանգամայն ճիշտ կերպով կռահում է, որ դա մի հետադիմական 

ուսմունք է։ 

Չնայած իր մի շարք թերություններին, որոնք հեղինակի իդեա-

լիստական ըմբռնումների Ա՛րդյունք էին, Ատրպետի այս աշխա-

տությունը լուրջ ավանդ էր բաբիզմի գաղափարախոսության ու-

սումնասիրման բնագավառում։ 

«Կալվածատիրությունը և կալվածատիրական հարկերը Աարր-

պա տ ականում» , «Ատ ր պա տա կան ի ադմինիստրացիան3>, «Դատա-

վարությունը Ատ րպատ ականում», «Բ՚աղվիաթв և այլ աշխատու-

թյունն երում110, Ատրպետը մանրազնին վերլուծության է ենթար-

կում Իրանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի տարբեր կողմերը, 

ագրարային հարաբերությունները, հարկային սիստեմը և այլն։ 

նա բնորոշ փաստերով ցույց է տալիս շահական վարչության ամ-

բողջ պատկերը, նրա թալանչիական էությունը, շահական աստի-

ճանավորների կաշառակերությունը և այլն, մի խոսքով շահնշահի 

իշխանության ողջ փտածությունը։ 

Ատրպետի այս աշխատությունները գրված են 1905—1911 թթ. 

իրանական հեղափոխության սկզբին, մի հանգամանք, որը խոսում 

է այն մասին, որ հեղինակը աշխատում էր խորամուխ լինել Իրա-

նում հեղափոխական շարժման բռնկման պատճառների մեջ։ նրա 

եզրակացությունները վկայում են, որ իրանական ժողովրդի զին-

ված հեղափոխական պայքարը ֆեոդալների դասակարգի, Իրանում 

տիրող հետամնացության ու աղքատության դեմ Ատրպետը հա-

մարում էր միանգամայն օրինաչավ։ ու բնական երևույթ։ 

«Մոհամմեդ Ալի֊շահ. ժողովրդական շարժումը առյուծի և 

արևի երկրռւմл111 աշխատությունը Ատրպետի լավագույն գործերից 

մեկն է։ Այստեղ նա XX դ. սկզբի Իրանի սոցիալ-տնտեսական վի-

109 , г ի մ ա մ ա թ » (ժողովածու), Էշ 52։ 

ПО Տե՛ս նույն տեղում։ 

1,1 Атрпет, Мамед-Али шах. Народное движение в крае льва я солн-
ца, Александрополь, 1909. 
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սակի ֆոնի վրա աշխույժ և կենդանի ոճով պատկերում է իրանա-

կան Հեղափոխության նախադրյալները։ Ընդ որում Հեղինակը չի 

դիմում զուտ նկարագրական մեթոդին, նա ոչ առանց Հաջողության 

փորձում է բացատրել երևույթների պատճառները, դրսևորելով 

իրանական ներ/ւին կյանքի փայլուն իմացություն։ 

Պետբ Է նշեի որ այս աշխատությունը իր ժամանակին իրա-

նական Հեղափոխության մասին Ռոլսսւստանոլմ Հրատարակված 

ուսումնասիրություններից լավագույնն Էր։ Լ. Ն. Տոլստոյը ստա-

նալով Ատբպետի դիրքը, 1909 թ. Հունիսի 19-ին իր պատասխան 

նամակում գրում Էր. «Շատ շնորՀակալ եմ ճեղանից սեր գիրքը 

ուղարկելու Համար։ Ես նրանում գտա ինձ Համար նոր և վերին 

աստիճանի Հետաքրքիր շատ բաներ։ Ինձ նույնսյես Հետաքրքրում 

Է, դատելով վերնագրերից, Զեր մյուս գրքերը ևս, որոնք ցույց են 

տրված Հա ւտարարության մեջ՝ «Շիիթական Հոգևո րական ութ յու-

նրո, «Բաբիղմ աղանդը», тՀարկային սիստեմը Պարսկաստանումս, 

"Երիտթուրքական շարժոս1ըս112։ 

Ատրպետի *Ռահիմ-խան Սարդար. Ժողովրդական շարժումը 

առյուծի և արևի երկրռւմ»113 ուսումնասիրությունը նույնպես նվիր-

ված Է իրանական Հեղափոխության շրջանի իրադարձություննե-

րին։ Այստեղ մ ասնավորապես իասվում Է Ղարադաղի «շերեբխա-

նի» ցեղի առաջնորդ Ռահիմ-խան Ս արդարի մասին, որը հեղավա-

խության տարիներին իրանական ռեակցիայի ամենա կարկառուն 

ղո բավիղներից մեկն Էր և 1908 թ. Մուհամ մ եդ-Ալի շահի հրամա-

նով կատաղի պայքար Էր մղում թավրիղի հեղափոխականների 

դեմ։ Աշխատության մեջ Ատրպետը հատկապես կանգ Է առնում 

Իրանական Ատրպաւոականում սահմանադրական շարժման վրա։ 

Նւս մեծագույն համակրանքով Է խոսում իրանական հեղափոխա-

կանների և Թավրիզի հերոսական աաշտ պանն երի մասին, որը, 

անշուշտ, վկայում Է հեղինակի քաղաքական հայացքների առաջա-

դիմական բնույթի մասին։ 

Իրանի պատմության տարրեր հարցերի ուսումնասիրությամբ 

զբաղվել Է նաև Համբարձում Առաքելյանըոէ։ նա հատկապես քըն-

11Տ Л. Н. Толстой, Поли. собр. соч., т. 78, 1956, стр. 306—307. 
113 Атрпет, Рахим-хан Сардар. Народное движение в стране льва и 

солнца, Александрополь, 1910. 
114 Ьев ииеггеБ ас1иеЬ еп Регке, раг Н. АгакеИап, РаМв, 1908. Հ. Աո.ա-

рЬцшС, Աղա-ՄոսՀամեդ չաՀը Հ^ուոում, Բ՚իֆ լիս ч 1800։ 
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նության է ենթարկել բաբիզմի գաղափարախոսության11Տ, Իրանի 

ագգա քին փոքրամասնությունների11Տ, իրանահայության կյանքի 

պատմական դրվագների հետ առնչվող հարցերը1՝7։ Իրանագիտա-

կան արժեքավոր նյութեր են գտնվում նաև Հ. Առաքելյանի ճա-

նապարհորդական ուղեգրութւուններում, նոթերում և այլն՝՝*։ Նրա 

գեղարվեստական գործերից «Ջհուդ ՔուշանՏ) վեպի119 բովանդակու-

թյունը ևս իրանական կյանքից Է, որտեղ նկարագրված են շահ 

Մուհամմեդ-աղա Ղաչարի վայրագությունները և սարսուռով լի 

ժամանակաշրշանը։ 

Իրանի ներքին կյանքի, միջազգային հարաբերությունների, 

մշակո։յթի և шц հարցերի մասին Գ. Առաքելյանը բազմաթիվ 

հոդվածներ ունի նաև Հայկական մամուլի և մասնավորապես 

«Մշակ-իո Էջերում։ Նույնանման բազմաթիվ հոդվածներ նա տպա-

գրել Է նաև ռուսական մամուլում։ 

XX դ. սկզբներից իրանագիտական բարձրարժեք գործերով 

սկսեց հանդես զալ ականավոր դանասեր֊պատմաբան Հարություն 

թ՚իրյաքյւսնը։ Մ ա սն ա վո րա ւ՚/ես նրա բազմաբեղուն դիտական գոր-

ծունեության շնորհիվ հայ պահլավագիտությունը հասավ զարգաց-

ման մի նոր աստիճանի։ Պահլավերենի ուսումնասիրությանը նվիր-

ված իր հետազոտություններից բացի Հ. Բ՛իրյաքյանը ունի նաև 

պահլավական հուշարձանների թարգմանություններ, դիտական 

առաջաբաններ ու ծանոթագրություններ1ՏՕք Նա կատարել Է նաև 

115 Н. АгакеНап, Ье ВаЫвше еп Регве. "Кеу. йе 1'հ1տէ. ժշտ геЬ. 43 
(1904), Տ Տ . 72 74. Ն-սյ՚եի՝ Բաբիակա՚Եոլթյռ՚եը Պարսկաստա՛ն», մ (էՄռբձւ, 
1901, X Տ, Էշ 93—103), Նույնը գերմաներեն, 

116 А. А. Аракелян, Курды в Персии. «Известии Кавказского отделе-
ния русского географического общества», 1904, т. XVIII, № 1. 

1 1 7 Հ . Ա ո ա ք ե լ յ ա ն , Պարսկ աստանի հայերըI Նրանց անցյալը, ներկան ու 
ապագան, մ. Ա, Վիեննա, 1911, 

" » ձ. Ա ո ա ք ե յ յ ա ն , Մի ամիս Արևելքում, թիֆլիս, 1904. նույնի՝ Բ-իֆլիսից. 

Դիլման, Տանջված Հայաստան։ Ուղևորություն թոլրքաց Հայաստանում, Ւիֆլիս, 

191Տ. նույնի՝ ճանապարհորդություն Դավրեժից Նախիջևան, Թիֆլիս, 1876, 
ւ » Հ. Աշլաքել յան, Ջհուդ Քուշան, Բ՚իֆլիս, 1902, 
120 Լ. Թ ի ր յ ա ք յ ա ն , Կարնամակ Արտաշիր 9արական, Փարիզ, 1906, Աաւ-պեւո, 

Մարասպանղա անդարձ, Նյոլ-Ցորք, 1909, Գանձ շայեկան, Փարոխ Պերոզ, հոս֊ 

րով Կ ուա տան, Մատիկան ճատրակի, թարգմանեց Հ. Ւիրյաքյան, («Հանդես ամ-

սօրեայւ-, 19ՏՏ, էշ, 49—56, 189—204, 1956, էջ 491—518, 1957, էջ, էշ 191 — 

213, Նույնը նաև առանձին գրքով էՏորս պահլավիկ բնադրեր», Վիեննա 1957: 

Նույնի՝ «Արևելահայ բառարանՎիենն ա, 1914• նույնի՝ Հա յ-իրան ա կան ուսում -

նասիրութիւնք, Վիեննա, 1922* 
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պարսիկ դասական բանաստեղծների ստեղծ ագո յւծութ յու նների 

թարգմանություններւյււ Հ • Ւիրյաքյանր՝21 ժամանակագրական 

կարգով Ս. Գյու/զադյանից հետո երկրորդն է, որ ձեռնամուխ է 

Լդեք Ֆիրդասոլ թարգմանությանը։ 

XX դ. սկգբներին Իրանի պատմության և մշակույթի վերաբեր֊ 

յա/ ուսոլմնասիրո։թյոլններով հանդես են եկել նաև մի շարք այլ 

հաւ գիտնականներ և մտավորականներ,ռ։ 

Հարկ է նշեի որ Իրանի և առհասարակ Արևելքի երկրների 

պատմության, տնտեսության, մշակույթի, քաղաքական կյանքի, 

հասարակական֊քաղաքական հոսանյյների և այլ հարցերի մասին 

ամենահարուստ և բաղմագան նյութեր կարելի է գտնել նաև XIX— 

XX դարերի հայ պարբերական մամուլում, ամսագրերում, հանդես֊ 

ներուժ և այլն, որտեղ մենք հանդիպում ենք այնպիսի նյութերի, 

որոնց գիտական շրջանառության մեջ դնելը կարելի է համարել 

մեր օրերի հ ՚ ս յ արևելագետների առաջնահերթ ու կարևոր խնդիր-

ներից մեկր։ 

Ինչպես հայտնի է, XX դ. սկղբին հայ խոշոր բուրժուազիան 

ձգտում էր Մերձավոր և Միջին Արևելքի շուկաները։ Ալդ նպատա-

կի իրագործման համար հայ կապիտալիստները փորձում էին 

միացնել անջատ ու մեկուսացված հայկս/կան բանկերը և ըստ 

հնարավորության կոնսոլիդացիայի ենթարկել ցիրուցան հայ կա-

պիտալները։ նրանց նպատակն էր ստեղծել բանկա յին մի զորեղ 

հաստատություն, որի գործունեությունը պետք է տարածվեր ոչ 

միայն Անդրկովկասի, այլև Հյուսիսս:յին Իրանի և Արևմտյան Հա-

յաստանի վրա։ նախատեսվում էր նույնիսկ որոշ պայմաններով 

դնել Իրանում գործող Զեղչ-փոխատոլ բանկի ակցիաների ծրարը, 

որր պատկանում էր ռուսական պետբանկին"Տ Իր հերթին ցարա-

121 Սսւազի Մոս լհիյ-էդ-Դին, Կոլեստան կամ Բուրաստան, թարգմ. պարսկե-

րենից Հ. Ւիրյաքյան, Նյու֊Յորք, 1920։ 
122 Հա թ-ի րյ ա Г յ ա ն, Շահնամակ Ֆիրդոլսիի, դրվագ Արտաշիր Բարականի, 

Նյու֊Յորք, 1909։ 
1И X. И. Кучук-Иоаннесов, Армянская летопись о евреях в Персия 

XVII н. и о месси Саббатае-Цеви. «Еврейская старина», т. X, Пг.. 1918, №2, 
стр. 60—68; А. Арутюнов, К антропологии айсоров. «Русский антрополо-

гический журнал», № 4, М., 1902. Ա. 2ոս|սւ0յս>(!, Պարսկաստանը և Հայերը 

(*Անահիտя, 1901, 1, էք 8—11)' Ա- Արսւյան («11 ալմաստа, տեղադրական, վիճա-

կագրական և ազգագրական տեղեկատու, նոր Ջուղա, 1906)։ Ь . Ֆ ո ո ն գ յ ս ւ ն , Ատր-

պատական, Թիֆլիս, 1905 և այլն։ 
1 2 4 Գ . Ա. Ջաւլնթ յան, Մոտիկ անցյալից, Երեան, 1967, էշ 75—78։ 
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կան կառավարությունը աշխատում էր Արևելքում իրականացվող 

իր նախաձեռնությունների մեջ ընդգրկել նաև հայ խոշոր բուր-

ժուազիային։ Կովկասի ւիոխարքա Վորոնցով-Դաշկովը, օրինակ, 

համոզված Էր, որ հայ կապիտալիստները ի վիճակի են ստեղծելու 

ճկուն և տեղական պայմաններին հարմարվող բանկային ապա-

րատ, հաջողութ(ամբ պայքարել Իրանում Ռուսաստանի մրցակից 

Անդլիայի аՇահնշահական» բանկի դեմ, Մերձավոր և Միջին Արե-

վելքի արտաքին առևտրի մեջ հաստատուն արմատներ գցել և ծա֊ 

ռայել որպես վստահելի զենք ցարական դիվանագիտության զա-

նազան կոմբինացիաների համար։ 

Պատահական չէ, որ երբ Ռուսաստանում ստեղծվեց, այսպես 

կոչված, «Արևելագիտության ընկերությունը», որը կոչված էր 

նպաստել Մերձավոր և Միջին Արևելքում ցարիզմի գաղութակա-

լական ծրագրերի իրագործմանը12а, հայկական բուրժուազիան ակ-

տիվորեն սկսեց մասնակցել նրա գործունեությանը։ նույնիսկ գրա-

վելով կարևոր տեղ նրա պատվավոր անդամների կազմում։ 

Պետք է ասել, որ անկախ իր հետապնդած զավթողական ն հիս-

տակներից, վերոհիշյալ ընկերությունը կարևոր դեր խաղաց ռուս 

արևելագիտության մեջ, մասնավորապես Մերձավոր և Միջին Արե-

վելքի երկրների ուսումնասիրման բնագավառում։ Հնկերոլթլան 

հաճախակի կազմակերպած արշավախմբերի մեջ ընդգրկվում էին 

նաև հայազգի գիտնականներ և գործիչներ, որոնք մեկնելով Արե֊ 

վելք՝ առավելապես հետապնդում էին առևտրական, տնտեսական 

և քաղաքական նպատակներ, սակա/ն միաժամանակ \տ\ալիս էին 

փաստացի հարուստ նյութ գիտությանը։ Այս իսկ տեսակետից հի-

շատակության արժանի է ռուսական կառավարության հանձնա-

րարությամբ իշխան Ամասւոլնոլ ուղևորությունը Պարսից ծոց, որ-

տեղ XX դ. սկզբի ն Ռուսաստանը փորձեր էր կատարում ձեռք բ ե ր ե լ 

նոր շուկաներ։ Իր ուղևորության արդյունքների մասին «Արևե/տ-

գիտության րն կեր ութ յան» ժողովում Ամատունու կատարած ։։Ռու-

սաստանի քաղաքական-տնտեսական շահերը Մերձավոր Արևհ[-

քում» և «Պարսից ծոցի նավահանգիստներում ռուսական առևտրի 

մասինв հաղորդումները|յ'' (որոնք հետագայում հրատարակվեգին 

տարբեր հանդեսներում) անմիջապես գրավեցին Ռուսաստանի 

գիտական շրջանների ուշադրությունը որպես Իրանի վերաբերյալ 

արժ Լ քավոր ուսումն ասիրութ յուններ-

125 Б. М. Данциг, Изучение Ближнего Востока в России, стр. 152. 
, и «Общество востоковедения», Обзор деятельности общества э« 

1907—1908 гг., СПб., 1908. 
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Ս- ւսպիսով, Հանրագումարի բերելով նախասովռտական շրշա՛ 

նում Հա յ֊իրանադիտութ յան ձեռբ բերած նվաճումները, պետք Է 

նշեի որ Հա լա պետ֊ արևելագետն եր ի կողքին, որոնց Հա) ժողովրդի 

պատմութ/ան և մշակույթին նվիրված աշխ ատութ/ունն երում քըն-

նութւան Էին ենթարկվում նաև Իրանի պատմական կյանքի ու 

մշակ։։։ յթ ի տարբեր Հարց երբ, սկսում են Հանդես գալ նաև ուսում-

նասիրողներ, որոնց Հետաքրքրության և գիտական պրպտումների 

բուն առարկան ուղղաէ/ի Իրանն Է, նրա սոցիալ-տնտեսական կ/ան-

րի պայմանները, պատմության տարբեր դրվագները, մշակույթի և 

գաղափարախոսության Հարցերը և այլն։ Սա, անշուշտ, Էական ու 

կարևոր առաջընթաց Էր Հայ իրանագիտության մեջ, որը արդեն 

դաոնում Էր դիտւսկան Հետազոտությունների միանգամայն ինք-

նուրույն բ. նադավաո։ 

Հայաստանում սովետական կարդերի Հաստատումից Հետո Էլ 

ավելի մեծացավ Հայ ժողովրդի Հետաքրքրությունը դրացի Իրանի 

պատմութ յան և մշակույթի նկատմամբ։ Դրա ցայտուն վկայու-

թյունն Է վերջին Հիսուն տարիների ընթացքում իրանագիտութքան 

բուռն զարգացումը մեր Հանրապետությունում, որը արժանի Է 

առանձին ուսումնասիրության։ 

В. А. БАИБУРТЯН 

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ АРМЯНСКОЙ ИРАНИСТИКИ 

Р е з ю м е 

Исторические, экономические, политические и культур-
ные связи армянского и иранского народов своими корнями 
уходят в глубь веков. Эти связи в первую очередь обуслов-
лены соседством исторических территорий этих двух на-
родов. 

Начиная с V в. армянские историки прямо или косвенно 
делают предметом исследования многосторонние аспекты 
иранской истории, философские и религиозные взгляды, 
общественную и культурную жизнь. Тем самым истоки ар-
мянской иранистики берут начало с древних времен, предо-
ставляя новому периоду востоковедческой науки богатый 
фактический и критический материал, который является 
большим вкладом в знание человечества о Востоке. 

В статье в хронологическом порядке рассматриваются 
труды ранне- и позднесредневековых армянских историков, 
а также произведения авторов нового времени, в которых 
содержится глубокий и разносторонний материал об Иране 
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и сопредельных ему странах Ближнего и Среднего Востока. 
В XIX в., в период расцвета европейского востоковеде-

ния, армянская востоковедческая наука на базе накоплен-
ного в прошлом богатого материала ввела в научный оборот 
ценные труды и литературу, которые позволили более широ-
ко осветить основные проблемы иранистики того времени. В 
этот период к рассмотрению ряда актуальных проблем ира-
нистики впервые подошли армянские ученые-просветители 
X. Абовян, М. Тагиадян и др. 

В дело развития как армянского, так и русского восто-
коведения исключительно огромный вклад внес основанный 
в 1815 г. Московский Лазаревский институт восточных язы-
ков. 

Армянское востоковедение XIX в. дало таких выдаю-
щихся деятелей, как С. Назарян, К. Патканян, К- Эзян 
(Эзов), Г. Халатян, М. Эмин и др., труды которых уже 
носили не описательный, а исследовательский характер. 

С начала XX в. рамки исследований проблем Ирана со 
стороны армянских авторов значительно расширяются. Более 
того, намечается тенденция к все более глубокому освеще-
нию проблем и разработке конкретных вопросов. 

В статье показывается, что, кроме России, другими не 
менее крупными очагами армянского востоковедения были 
страны Западной Европы, а также все те страны Азии, где 
имелись армянские колонии и культурные центры. 

После установления Советской власти в Армении основ-
ной центр армянских востоковедческих исследований был 
перенесен в Ереван. Интерес армянских востоковедов к 
странам и народам Востока, в особенности Ирану, еще более 
возрос. Свидетельством этому служит развитие иранистики 
в нашей республике в течение последних пятидесяти лет, 
что является предметом специального исследования. 
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I . Б. АКОПОВ 

К ВОПРОСУ ОБ «АРЬЯ» В Д Р Е В Н Е И Р А Н С К О М 
ОБИХОДЕ 

Едва ли не с тех пор, когда зародилась индоевропейская 
наука, зародилась и арийская проблема—одна из узловых и 
интереснейших проблем этнической и древней истории Во-
стока1. Несмотря, однако, на ее важность и то обстоятель-
ство, что се изучению посвящены «многие сотни томов», 
арийская проблема не нашла еще своего разрешения2. Это 
объясняется неизученностью данных об ариях в районе, где 
они впервые были открыты, и источников, которые впервые 
их зафиксировали. Арии же, как известно, впервые открыты 
были в Иране и наиболее ранние упоминания о них мы 
находим в иранских источниках3, начиная от памятников 
древпсперсидской клинописи и авестийских текстов и кончая 
памятниками парфянской и сасанидской эпохи. Само собой 
разумеется, что в одной работе невозможно поднять весь 
имеющийся в этих источниках материал, поэтому цель на-
стоящего сообщения—анализ данных ахеменидской клино-
писи об ариях, тем более что вопрос этот не подвергался 
специальному исследованию ни в историческом, ни в фило-
логическом плане. 

Когда речь заходит об «арья» в ахеменидской клинопи-
си, имеют в первую очередь в виду трехъязычную надпись 
царя Дария в Накш-и Ростеме на горе Хосейн-кух на север 
•от столицы Ахеменидской империи Персеполиса и, в част-
ности, выражение ее «автора», что о н — У ^ а з р а Ь у а рида На 
хатап1*1уа Рагэа РагзаЬуа ри?а Аг1уа Аг1уа ада 4 . Аналогич-

1 СИИ<1 V. ОогЛоп. ТЬе Агуапв. А տէսճյ՛ оГ 1пс1о-еигор1апз ог1§1п. 
Լօո(1օո, 1926. 

2 Выражение В. М. Массона,—В. М. Массой, В. А. Ромадин. Исто-
рия Афганистана, т. 1, М., 1964, стр. 44. 

3 В. В. Струве. Арийская проблема. «Советская этнография», вып. 
VI—VIII, 1947. 

4 Цит. по: /?. О. Кеп1. 01Ճ Регв1ап. Огаштаг. Те.\1, Ьех1соп. Ые\\՛-
Науеп, 1950, р. 137. 
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ную формулу мы находим еще в одной древнеперсидской 
надписи. Рассказывая о < ֊ебе, сын Дария Ксеркс в 11 — 13 
строках одной из своих надписей в Персегюлксе сообщает, 
что он—ОагауауаИгиЁ .\4а\й1\чЬе\а риса Нахатап1§1\а Раг*а 
РагэаЬуа риса Аг1уа Апуас1са5. 

Имея доступное и русскому читателю издание этой над-
писи6, мы избавлены от необходимости останавливаться на 
ее анализе, отметим лишь, что Р. Кент обратил внимание 
на тот факт, что в наиболее важной для нас конечной фор-
муле имеется одна любопытная деталь: если в надписи 
Дария Апуа С19а написано раздельно, у Ксеркса это выра-
жение дано без разъединительного знака: Апуас^а 7 . Неза-
висимо от этого, обе надписи имеют ту общепринятую рас-
шифровку, которая предполагает сообщение «автора» каж-
дой из них, что он—«ахеменид, перс, сын перса, арий, арий-
ского происхождения»8. Другое дело—вопрос о точности этой 
расшифровки Апуа Апуа С1?а. 

Чтобы понять направление исканий в интерпретации 
интересующей нас формулы, вспомним, что ахеменидская 
клинопись, и в частности такой наиболее крупный ее памят-
ник, как Багистанская надпись, своей расшифровкой обязана 
Г. Роулиисону9 и что в науку он пришел в эпоху зарождения 
и бурного развития индоевропейской теории с ее концепция-
ми о роли индоевропейских ариев в истории древнего Восто-
ка10, когда возникновение Ахеменидской империи, например, 
рассматривалось как одно из первых воплощений творче-
ского духа «избранной богом расы благородных ариев»11. 
Именно поэтому Г. Роулинсон считал, что создатели этой 
империи—древние персы—это наиболее чистые арии12; цити-
рованное мнение в интерпретации других исследователей 
выросло в убеждение, что персы—это не только чистые, но 
и наиболее древнне арии13, которым Иран обязан ариизаци-

5 Там же, стр. 151. 
6 В. И. Абаев. Антидэвская надпись Ксеркса в Персеполе. «Иран-

ские языки», вып. I, 1946. 
' /?. О. Кеп1, р. 170. 
8 М. М. Дьяконов. Очерк истории древнего Ирана, М., 1961, стр. 

66—67. 
9 Н. ЯаьвПпзоп. ТМе Г'еЫап сип1Гогш 1ոտշքւբհ՜օոտ ոք ВаЬЫап, Լօո-

եօո, 1840. 
10 А. Г. Օհտւտէքսւ!, НМогу օք Рег.Нап ешр1ге, С1исч§о, 1960. р. 33. 
11 /. Ргакек. ОезеЫсИе йег Мейег սոճ Регеег, 1 Оо1Ьа, 1906, տ. 9. 
11 Об этом см, также: С. Сиггоп, Регэ1а апй РеЫап цнезПоп. у. I, 

1892, р. 232. 
13 Ке1сИе,—"КеаНехЮп «Лег Уегве.чсЫсЫе., X, տ. 80. 
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ей всего своего населения. Так, полагая, что луры—это 
потомки древних касситов, Е. Хернфельд уверяет, что своим 
ираноязычием и другими ариа-иранскими формами этниче-
ского облика, культуры и общественных отношений они обя-
заны персам-ариям14. Другие исследователи распространяют 
это мнение на все ираноязычное население Ирана15, как 
западного, так и восточного,—И. Моди, например, полагает, 
что таджики и курды16—это народности рег51ап օոցտ 1 7 . 

Впрочем, тут мы должны сделать одно существенное 
уточнение. Речь идет о том, что Иран до недавнего прошлого 
в европейском обиходе именовался Персией, поэтому слово 
«персидский» часто нужно воспринимать не дословно, а в 
смысле «иранский». Но все дело в том, что даже в ирано-
язычных источниках XIX в. встречается отождествление 
«персы или иранцы»18. Что же касается европейских источ-
ников, то в «них сплошь и рядам «перс» выступает как 
синоним «иранец» и, как уверяет Э. Браун, его эквивалент19. 
Это мнение получило, по вполне понятным причинам, наи-
большее распространение в Иране; так. доктор Афшар 
идентичность отмеченных названий доказывает ссылкой на 
то, что Ахемепидская держава была государством арпа-
иранцев, но именовалась Парс,—следовательно, «парс» и 
«иран» являются синонимами20. Другие, более серьезные 
авторы эту же идею обосновывают ссылками на то место 
Багистанской надписи, где Дарий говорит, что он начал де-
лать надписи «по-арийски»; поскольку известно, что Баги-
станская, равно как и все другие надписи Дария и других 
ахсменидских царей написаны на древнеперсидском, следует 
вывод, что выражение «по-арийски» имеет и пиду древне՛ 
персидский язык. 

14 Е. Негг/еМ, 1гап 1п М1е Апс1еш Еа*1. Ьопиоп-,\е*--Уоигк 194], р I . 
16 В том числе и в русской ориенталистике: А. Куник. О влиянии 

иранского племени на судьбы семитических народов. Журн. м-ва нар. 
просвещения, т. ХС, отд. V, № 5, 1856. 

11 /. МоШ. — Моигпа1 оГ 1Ье Ап1Ьгоро1ок1са1 Бос1е1у օք ВотЬау . , V. 
IX. № 8, 1912, р. 493 -499 . 

17 Курдологическая интерпретация этих взлядов,—Г. Б. Акопов. 
Критическая история проблемы происхождения курдов, Ереван, 1969, 
стр. ֊11—12. 

" Например, в открытой в Матенадаране рукописи персоязычного 
курдского историка XIX в. Ростем-хана Донбурн, «Ишарат альмазахиб»,— 
фонд персидских рукописей, № 622, л. 216. 

" Е. О. Вготпп. А ШегаГигу ЫяЮгу օք Рег.ч1а, V. I, СатЬгШ^е. 19 56 
р. 4—5. 

20 Доктор Афшар. Иран ИЛИ Персия. «Дарйа», № 83, от 23 шихри-
вара 1324. 
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Несмотря на логичность этих построений, тенденцни 
отождествления ариев с одними только древними персами 
упираются в некоторые детали формулы Нахашаш51уа 
РагБа РагваЬуа ри^а Апуа Апуа С1?а, расшифровываемой, 
как отмечалось, «ахеменид, перс, сын перса, арий, арийского 
происхождения»; эта расшифровка предполагает, что «перс» 
и «арий»—разные понятия. Дело в том, что начальное Наха-
т а т з 1 у а имеет в виду принадлежность к той общности, 
которую Геродот обозначает словом РЬгё^ё «фратрия»2 1 ; и 
поскольку «фратрия» воспринимается в значении «племя», 
отсюда следует, что Нахатап1Б1уа—это указание на племен-
ную принадлежность. Из данных того же Геродота мы зна-
ем, что фратрия ахеменидов входила в состав народа, по 
его терминологии—еШпоБ22, персов. Выходит, таким обра-
зом, что Нахатап181уа Раг5а РагБаЬуа ри?а—это указание 
на племенную и как бы национальную принадлежность, и 
если от низших форм общностей идти к высшим, окажется, 
что в Апуа Апуа С19а мы имеем указание на принадлеж-
ность к общности более широкого порядка. И поскольку 
таковым в нашем понимании является этнос, само собой 
разумеется, что «арья»—это название той этнической общ-
ности, к которой принадлежали как персы, так и другие 
иранские народности. Именно этим объясняется, что основ-
ная масса ученых, в том числе и наших, видит в «арья» 
название этнической общности иранских народностей23. 

В такой интерпретации термина «арья» нет ничего уди-
вительного. Дело в том, что ни греко-римские, ни иранские 
источники не знают никаких иранцев, и то, что ныне мы 
разумеем под этим названием, именуют «арья»2 4 ; предпола-
гается, что «арья» является древней формой этнического 
•названия иранцев25. Это мнение находит подтверждение в 
том, во-первых, факте, что название Иран вполне законо-
мерно этимологизируется от формы Апапе, дошедшей до нас 
от греческого автора IV в. до н. э. Эратосфена, точнее, 
цитирующего его в I в. до н. э. Страбона26. Кроме того, во-
вторых, Авеста, не зная иранцев как таковых, говорит об 

21 Геродот, I, 125. 
22 В том числе: Геродот. I, 101—102. 
23 См. В. В. Бартольд. Восточно-иранский вопрос. «Изв. Росс. Ак. 

ист. материальн. культ.» II, Птг., 1922. 
24 В. В. Бартольд. Иран. Исторнко-географическнй обзор, СПб., 1903, 

стр. 3—4. 
25 См. V?. Оещег, Осо^гарЫе уоп !гап. "Օաոժ, Լ. 1г. РН . , И, տ. 323 
28 Страбон, XV, 2, 1 и 8. 
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ариях"', и в-тоетьих, ахемениды. как мы видели 
именуют себя не иранцами, а' ^ п е б я " ' 
и аршакидские цари Парфии28, например,' «г 
парей ариев>25. Эту титулатуру восприняли у них и Сас^'-
ниды—армянские источники, в частности, свидетельствуют. 
что Шапух об Иране говорит как об «Арийском царстве»3 0 

и что иранцы его эпохи именовались ариями31. 
В изучении ариа-иранской проблемы сасанидская эпоха 

представляет интерес тем, что именно в это время «арья» 
начинают переходить в «иран». Так, известно, что еще Ар-
дешир, например, титуловался «царем царей Ирана» 3 2 ; в 
дальнейшем, когда Сасанидская империя охватила и другие 
страны, сасалиды начали титуловаться «царями царей Ира-
на и Иеирана»3 3 . Этот факт вместе, с отмеченной выше 
закономерной возможностью перехода формы Апапе в 1гап 
не оставляет сомнений в том, что в современном названии 
иранцев история имеет вариант древнего «арья» и что по-
этому «арья» через посредствующую форму «эран»—это 
синоним «иран»3 4 . Этот факт представляется тем более не-
сомненным, что находит подтверждение в различных чте-
ниях названия предполагаемой прародины иранцев, упоми-
наемой в начальной фрагарте Ведэвдаты страны Арианем-
Ведж3 5 : если одни историки читают это название в ее искон-
ной форме, другие сокращают ее до формы Ариан-Ведж3 6 , 
третьи называют ее Эран-Ведж3 7 , а четвертые именуют 
Иран-Ведж38. Предполагается, что ариа-иранцы, выйдя из 

27 См. «Всемирная история», т. I, М., 1955, стр. 595. 
" См. N. йеЬо\Лзе, А роПИса! ЫвЮгу օք Раг(Ыа, СЫса^о, 1938. р. 

166-167. 
29 Пит. по: В. В. Бартольд. К истории персидского эпоса, ЗВО, 

т. XXII, 1915. 
30 Фавстос Бузанд, V, 7. 
31 См. «История Армении Моисея Хоренского», М., 1893, стр. 78, 87, 

92, 129. 206. 
32 Цнт. по: /. /Ийг^иог/, ПгалзаМг пасЬ Йеш Оео^гарЫе Йев Ряеийо-

Мозех Хогепас1. Вег11п, 1901, տ. 48—49. 
33 Л. Крымский, История сасапидов, М., 1904. 

Յյ К. Ա. Кеп1, р 170. 
зг' См. И. Օհո՚տէճոտքո. Ье ргеш1ег сИарИгег ես УепЛйас! е1 1 '1ւ 1яէօIге 

рПшеИус с!ея 1г1Ьея 1гап1еппея, КоЬепЬауп, 1943. 
36 а _֊• оЧ^М^ օԿ) Կ՛. 
31 Е. Веш'еա՛տէր, Ь'Егап-Уег е1 Гог1(»1пе 1е^епйаге «Խտ 1гап1епа, ՑՏՕՏ, 

V. VIII. 1934. 
38 К. Иностранцев. Река Иран-Ведж в парсийской традиции, Птг., 

1917. 
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аоиан-веджской «доодины. ս м г о и " Дали ему 
цоммрмпвяние Д я — " ֊ " ^ ^ затем перешло в форму Иран наименование^ н а з в а н н ю и р а н це В з9 . 

Название Анапе расшифровывается как «страна ари-
ев»40. Отмечая, что эта страна именуется Арнаной—«именем 
одной племенной группы»41, Страбон в другом месте пншет, 
что «название Арианы распространяется на часть Мидии и 
Персии, а также на северные страны бактрийцев и согднй-
цев»42. В этом свидетельстве интересно то, что кроме собст-
венно Арианы ее название распространяется и на некоторые 
другие страны, которые должны быть причислены к данной 
«стране ариев». Кроме нее существовало еще несколько 
«арийских стран», упоминаемых в Авесте под общим назва-
нием агуапаш йаЬуипаш43; армянские источники говорят о 
нескольких «восточных странах арийских»44, в том числе 
известной еще автору армянского «Ашхарацуйца» VII в. 
Арика45, не говоря об отмеченной Ариан-Ведж; кроме нее та 
же Ведэвдата упоминает страну Харайву, название которой 
в клинописи—Нагапга отождествляется с Апа 4 6 , или Ареей 
античных источников47; сюда же следует, видимо, включить 
и основу названия античной Арахозии или авестийской и 
клинописной НагахуаН4 8 , равно как и восстанавливаемое 
как «арья», в силу отсутствия в древнеиранском 1 и его 
звучания как г, название алан49, тем более, что некоторые 
источники их именуют «аран(к)» 5 0 . 

Из этих фактов видно, что «арья» имели широкое рас-
пространение в этнонимике древнеиранских народов. Отсю-
да понятно не только его отождествление с «иран», но и 
восприятие «арья» как этнонимического названия целого 

39 ЕЛ Меуег,— "КиЬп'з 2еЦ8с1п1П.. ВсЗ. 42, 1Ս08, տ. 14. 
-"> И. տւտօո Аг1ап I АпИдие. Լօո(1օո, 1841. 

Страбон, XV, 2, 15. 
« Страбон, XV, 2, 8. 
43 В том числе,—Яшт, X, 87. 
44 «История Армении Моисея Хоренского», М., 1893, стр. 104—105, 

126. 
45 «Армянская география VII века по р. х.». Текст и перевод К. П. 

Патканова, СПб., 1877, стр. 70—71. 
48 См. Д. О. КеШ, р. 137, 151. 
41 См. Н. М В>Иеу. Аг1аса, ВЯОАБ. V. XV, 1953, р. 531-540-
48 См. /?. О. КеШ, р. 6. 
49 См. Л. А. Мацулевич,—«Советская этнография», вып. VI—VII, 

1947, стр. 138. 
80 О взаимосвязях названия алан с «арья»,— Вге1$сЬпеМег, Л1ей1а\'л1 

гевеагсЬев, II, р. 87. 
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К О М У С В О ^ О И Я Т И Ю Г ° I I Э Т 0 М о с н о в а н и и ариа-иранским51. Та-кому восприятию »Р„ало способствует то что аоиа-иранская общность обладала Р 

этноса, как «арийский язык*. Отметив в Ж признаком 
отождествления этого языка с древнеперсидским, обра 'йй 
внимание на то, что из той же Багистанской надписи сле-
дует, что персы и мидийцы—народности одного языка5 2 и, 
следовательно, понятие «арийского языка» должно быть 
распространено и на индийский. Из данных античных ис-
точников мы знаем, что иранский мир делился на ряд род-
ственных по языку народностей; перечисляя некоторые из 
них, Страбон свидетельствует, что «все эти народности 
говорят почти на одном языке, только с некоторыми отступ-
лениями»53. Важность этого свидетельства состоит в том, 
что Страбон указывает конкретно, что индийский родстве-
нен персидскому и оба эти языка близки одинаково бактрий-
скому54. Из анализа дошедших до нас данных этих языков 
видно, что индийский был родственен парфянскому55, а 
Юстин в свою очередь свидетельствует об их общей бли-
зости к скифскоиу56. Если ко всеиу этоиу добавить «согдо-
хорезмийские диалектологические отношения»57, окажется, 
что в число родственных по иранской принадлежности язы-
ков «северных стран», наряду с бактрийским, согдийским, 
парфянским и скифским со всеми его разновидностями, 
нужно включить и хорезмийский58; что на всей пространст-
ве от Парсиды на юге и Мидии на западе до Согидианы на 
востоке и Хорезма на севере действовали различные 
«диалекты» одного языка59. Именно на этой основе возникла 
теория одного языка—основы всех иранских языков. Дело 
лишь в том, что если «арийский язык» надписи Дария одни-
ми отождествляется с древнеперсидским, другие видят в 
нем праязык всех иранских языков, в той числе и древне-
персидского. 

51 Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Передней 
Азии, стр. 346. 

» См. Р. //. աէտհռշհ, КеШпясЬгШеп йег Ас11етеп!йеп. 'Уогйе-
гак(аГ, В|Ы.„. III, 1,е1р;!18, 1911, р. 8. 

53 Страбон, XV, 2, 8. 
54 См. Страбон, XV, 2, 14. 
" См. Е. Негг/еМ. МесНвсй ипс1 Реге^сЬ, А.\У, VII, 1934 
50 См. Юстин, X, 1, 2. 
57 А. А. Фрейман, Содло-хорезмийские диалектологические отноше-

ния. «Советское востоковедение», IV, 1947. 
м См. А. А. Фрейман. Хорезмийский язык. АН СССР, 1951. 
55 И. М. Оранский. Введение в иранскую филологию, М., 1960, стр. 

42—50, 65. 
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В ьгих построениях привлекает к 
ппчврпение корня иранских к °ДНОм\ «арииском} 
возведение „ъ реконструкции на этой основе ариа-
языку»,_нопи а н а рода 6 0 . Формулируя эту мысль со ссылкой 
на формулу Апуа Апуа С1?а, И. М. Дьяконов пишет, что 
«арья»—это самоназвание, и в такой роли оно «засвиде-
тельствовано для индийцев, персов, мидян, скифов, аланов, 
а также для иранских по языку народов Средней Азии»61. 
Мнение о том, что «арья»—это самоназвание всех иранцев, 
кажется столь несомненным, что едва ли не все исследова-
тели ахеменидской клинописи, давая обширные коммента-
рии тех или иных ее контекстов и отдельных слов, считают 
излишним останавливаться на изучаемой нами формуле. 
Так, в частности, в лексикографической части последнего и 
наиболее полного издания древнеперсидскнх текстов об 
«арья» сказано всего лишь, что это слово, имея в авестий-
ском форму а1гуа и скифском—агуа, перешло в новоперсид-
ское апуа и восходит к «праиндоевропейскому» корню ег, 
проявляясь в этногенетическом значении в А п у а с ^ а и Апуа-
г а т п а , а также в выражении «на арийском (языке)»6 2 . 
Несмотря на отмеченный автором оттенок «благородства», 
точнее, именно благодаря этому оттенку, поскольку в нем 
отразилась роль «благородной арийской расы» в истории, 
Р. Кент, как видно, считает «арья» этнонимическим назва-
нием, которое позже перешло в егап, 1гап и стало названием 
народов ариа-иранской этнической общности. 

Такая интерпретация арийской проблемы не нова. 
Разоблачая расистские выводы «индо-германской» интерпре-
тации арийской проблемы, В. В. Струве несколько десятков 
лет назад указывал, что проблема ариев—это проблема 
иранского этноса63. Двумя десятилетиями до него на иран-
скую природу арийской проблемы указывал Б. Л. Тураев 6 \ 
а до него и В. В. Бартольд65. Обобщая мнения историков 
XIX в., 3. А. Рагозина отмечает, что арии—это собственно 
индоиранцы66. Говоря об их «облагораживающей» роли в 
истории, русский историк середины XIX в. А. Куник имел в 

" «История Мидии», стр. 147. 
« /?. О՝. Кеոէ. р. 170 
83 В. В. Струве. Арийская проблема. «Советская этнография», VI— 

VII, 1947. 
64 Б. Л. Тураев. История древнего Востока, т. I, М—Л., 1936, стр. 70. 
65 В. В. Бартольд. Иран. Историко-гео1рафический обзор, 1903. стр. 3—4. 
и 3. А. Рагозина, История Ассирии, СПб., 1902, стр. 390—395. 
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виду роль 'иранского племени в судьбах семитических 
народов* и истории древнего Востока вообще67. 

Короче, речь идет о том, что иранистское решение арий-
ской проблемы—это давнее и широко распространенное яв-
ление в науке, притом в той мере, что она в начале XX в. 
нашла отражение и в иранской историографии68. 

Как отмечалось, одной из причин появления ариа-иран-
ской теории является распространение «арья» в древнеиран-
ской этнонимике. Но как ни интересны приводимые факты, 
вывод о том, что «арья»—это самоназвание всех иранцев, 
упирается в то положение, что основная масса иранских 
народов и стран не имела «арийских» названий. Так, если 
обратиться к начальной фрагарте Ведэвдаты, окажется, что 
только две страны из 16—Ариан-Ведж и отождествляемая с 
Лрсей Хорайву—имеют «арья». Особенно важно то, что стра-
на «наиболее чистых и древних ариев»—Персия не только 
не имеет «арийского» названия, но и не упоминается ни в 
отмеченной фрагарте, ни в каком-либо другом месте Аве-
сты69. Этот парадоксальный факт некоторые историки пыта-
ются объяснить тем, что-де ахемениды были противниками 
зороастризма, и Авеста преднамеренно обходит их молча-
нием70. Но это объяснение нельзя принять,—и не только 
потому, как думает И. М. Дьяконов, что сложение авестий-
ской традиции относится к эпохе, когда еще не было ахеме-
нидской Персии71, а в силу тех же причин, по которым во 
времена ахеменидов и позже Западный Иран, в том числе 
Персида, как и Мидия, не входили в «страну ариев». 

Вопрос об отношении различных иранских «стран» к 
Ариане—Ирану заслуживает того, чтобы рассмотреть его 
более подробно, особенно имея в виду тот факт, что на его 
примере хорошо видно, что в той мере, в какой данные 
античных источников служат обоснованию ариа-иранской 
теории, в той же мере отвергают ее. Начнем с того цити-
рованного выше свидетельства Страбона, что «название 
Арианы распространяется на часть Персии и Мидии, а также 
на северные страны бактрийцев и согдийцев». Возникает 
вопрос: почему название «страны ариев» распространяется 
только на часть Персии и Мидии и почему оно лишь «рас-

67 См. А. Куник. О влиянии иранского племени на судьбы семитских 
народов, ЖМНП, т. ХС, отд. V, № 5, 1856. 

68 \э,-_1ач ՛ 1гг1 ՛ւ « ^ Լ Ա օ հ ՚ 
" Е. Э. Бертельс. Избр. соч., т. I, АН СССР, 1960. 
70 См. В. В. Струве. Родина зороастризма. «Советское востоковеде-

ние», V, 1948, стр. 20. 
71 См. «История Мидии», стр. 47—48. 
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пространяется»? Очевидно, только потому, что «арья» не бы-
ло их самоназванием, что ни Персия, ни Мидия и ни отмечен-
ные «северные страны», несмотря на их ираноязычно, не вхо-
дили в пределы Арианы. Локализируя эту «страну ариев». 
Страбон пишет: если от Индии идти на запад, «то откроется 
обширная страна, редко населенная... и притом совершенно 
варварскими и разноплеменными народностями. Последние 
называются арианами и страна их простирается до Гндро-
сии и Карамании. Далее у моря идут персы»72. В другом 
месте он уточняет: «После Индии идет Ариана—первая часть 
области, подвластной персам за рекой Индом... От реки 
Инд Ариана простирается на запад до линии, проведенной 
от Каспийских ворот до Карамании»7 3. Почти такую же 
локализацию Арианы дают и другие античные авторы74, по-
могая нам понять смысл не только того, что ее название 
«распространяется на часть Персии и Мидии», но и того, 
что именно после Арианы «далее у моря идут персы» и что 
Ариана «подвластна персам». 

Из этих данных следует, что Ариана охватывала не 
весь, а только Восточный Иран, и ее граница на западе шла 
от юго-восточного побережья Каспийского моря на юг к 
Карамании или современному Керману75. Отсюда—цитиро-
ванное выражение Мовсеса Хоренаци о «восточных странах 
арийских» и локализация «страны ариев», Арика «Ашхара-
цуйцем»: Арик—это «кусти Хорасан к востоку от Мидии и 
Персии и простирается до Индии и Врканского моря»76. 
Обобщая факты этого типа, И. Маркварт отмечает, что еще 
в аршакидское время понятие «страны ариев» имело полити-
ческий смысл и обозначало территории собственно Парфии 
на восток от меридиана Тегерана77. Это разделяемое и 
нашими историками мнение78 находит подтверждение в 
данных арабских источников с той, однако, разницей, что 
речь в них идет не о «стране ариев», а о ее новом названии— 
Иран79. 

72 Страбон. V, 2, 32. 
73 Страбон. XV, 2, 1. 
' 4 В том числе Плиний (Ыа(. №տէ.. РаМв, 1865), VI, 25. 
' 5 См. ЕЛ. Меуег. ОеясЫсЫе бег АНеМишя, III, էհ. 1, 1908, տ. 121. 
78 «Армянская география VII века по р. х. «Текст и перевод К. П. 

Патканова, СПб., 1877, стр. 70—71. 
" /. Магчиаг։.—гТ)МС1. № 49. 1895, տ. 628. 
78 Их обобщение,—Г. Б. Акопов. Некоторые аспекты проблемы про-

исхождения курдов в свете данных древнеиранской мифологии, «Восто-
коведческий сборник», II, Ереван, 1963. 
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Как видно из этих фактов, ни Персида, ни Мидия не 
входили в состав «страны ариев», и если мы вспомним, что 
она называлась Ариане—-именем одной племенной группы», 
не останется сомнений, что в «племенную группу» ариев не 
входили пи персы, ни мидийцы. В этом плане очевидно, что 
-арья * в названии Арианы и в формуле Апуа Апуа а д а не 
идентичные понятия. Этот вывод находит подтверждение в 
том факте, что ахемениды, называя себя ариями, Арею и 
Ариану вообще именуют не «страной ариев», а Нагагуа; 
предположение, что в начальном հ мы имеем такое же 
наращение, как в звучании, например, названия Элама в 
эламском Е1атШ при обычной его форме На1таи 8 0 , отвер-
гается хотя бы тем, что «арья» и в эламских версиях ахеме-
нидских надписей имеет свою «чистую» форму апуа 8 1 , что 
же касается их персидского текста, то понятия «арья» и 
Нагана в них, как и в авестийских текстах, строго раз-
личаются. 

Во всяком случае несомненно то, что Апуа и Апапс 
разные понятия и что, следовательно, у нас нет оснований 
видеть в них разные варианты общего названия народов 
ариа-иранского этноса. Этот вывод вытекает и из того, что 
его реальность недоказуема даже в рамках одной только 
Арианы. Так, говоря о принадлежности ее населения к 
«одной племенной группе», те же античные источники сооб-
щают и такие факты, которые отвергают моногеничность 
этой «племенной группы». Например, из свидетельства Стра-
бона, что «племена, живущие там, перемешаны друг с дру-
гом»82, следует, что данная «племенная группа» сформиро-
валась в результате смешения различных групп населения, 
но не вследствие общности происхождения, особенно если 
иметь в виду то его свидетельство, что «страну ариев» насе-
ляли «разноплеменные народности»83. Отметим и то, что 
вопреки цитированному тезису, что она называется Ариа-
ной—«именем одной племенной группы», Страбон свиде-
тельствует, что название одного из ее «арийских племен»,— 
речь идет об арбиях, о которых далее—особый разговор,— 
этимологизируется не от этнонима «арья», а от названия 
реки Лрбис84. 

80 См. И. М. Дьяконов. Языки древней Передней Азии, М., 1967, 
стр. 85—86 

81 Ւ՝. Н ЧРеиЬасЬ, КеПшясМгШеп йег Ас11етеп1<1еп. "Уоп1егач1а(, 
В1Ы.., III, 1911. 

8г Страбон. 
83 Страбон. II, 22. 
84 Страбон. V. 2. 32. 
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Как видно, данные античных источников можно интер-
претировать как в этногенетическом плане, так и вне его.— 
все зависит от того, на что тот или иной автор «запрограм-
мирован». То же нужно сказать и об оценке данных клино-
писных текстов, когда встречающиеся в них «арийские» 
формы интерпретируются в этногенетическом аспекте не по-
тому, что это вытекает из конкретного контекста, а в силу, 
говоря словами автора раздела «Древней Индии» об арий-
ской проблеме, той «романтической увлеченности», когда 
исследователь, не имея к тому достаточных оснований, спе-
шит «выдвигать теории, достаточно смелые, но часто недо-
статочно обоснованные»85. Одной из таких «теорий» является 
этногенетическая интерпретация изучаемой нами формулы 
Апуа Апуа С15а при отсутствии данных для такой ее интер-
претации. 

Исследователей ахеменидской клинописи давно смущает 
тот факт, что эта формула встречается только на двух над-
писях, и еще больше—то обстоятельство, что если Дарий в 
эламской версии своей надписи дает не перевод Апуа Апуа 
С15а, а лишь ее транскрипцию, то Ксеркс вообще опустил ее 
в эламской и аккадской версиях персепольской надписи116. 
Касаясь причин этого исключительного в истории древне-
восточной клинописи явления, М. М. Дьяконов уверяет, 
что-де в эламском и аккадском языках для Апуа Апуа С1?а 
«нельзя было подыскать соответствующего эквивалента»87. 
Но это объяснение упирается в то обстоятельство, что 
«арья», наряду с формулой Апуа Апуа С19а встречается и в 
таком интересном контексте эламской версии Багистанскон 
надписи, которая в переводе Ф. Вейсбаха звучит «Ормашт 
бог ариев»88. Дело, как видно, не в том, что в эламском не 
было эквивалента «арья», а в том, что если бы он был 
этнонимическим названием, не было бы необходимости 
подыскивать ему эквиваленты. Факты, однако, показывают, 
что «арья»—не этноним, а что-то другое. 

Обращает, в частности, на себя внимание сопостави-
тельное изучение Апуа Апуа С1?а с предшествующей ей фор-
мулой РагБа РагэаЬуа ри9а и особенно тот факт, что при 
наличии «чистой» формы Рагэа—«перс» это название во вто-
ром случае, входя в связь с ри?а—«сын», приобретает связку 
(հ) уа. В отличие от «перс» Апуа в обоих случаях имеет 

86 Г. М. Бонгард-Левин, Г. Ф. Ильин. Древняя Индия, М., 1969, 
стр. 118. 

88 См. Р. Н. МРе1$ЬасН, տ. 86-99. 
87 М. М. Дьяконов. Очерк истории древнего Ирана, М., 1961, стр. 66. 
88 Цит. по: «Советская этнография», VI—VII, 1947, стр. 117. 
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этот элемент. Наличие уа во втором случае, когда Апуа 
находится в грамматических отношениях с а с а , не требует 
объяснения, но тем более трудно объяснить его наличие в 
первом Апуа. Дело в некоторой степени облегчается тем, 
что элемент уа компонируется в Нахатагш^уа , образован-
ном от имени собственного Н а х а т а п , элемента 1Տ, дающего 
«ахеменид», и окончания (ւ) уа, превращающего его в «ахе-
менидский*, точнее, «(человека) ахеменидского (рода)». 
Это означает, что Апуа в отличие от РагБа—не существи-
тельное, а прилагательное—«арийский», и как таковое в 
отношении к езда оно является не определяемым, а опреде-
лением. Само собой разумеется, что в выяснении его при-
роды важное значение приобретает решение вопроса о том, 
какое понятие в данном случае Апуа определяет, поскольку 
через это мы имеем возможность выяснить и его содержание. 

Вопрос о семантике а ? а давно стоит в науке и имеет 
много решений, но несмотря на различия в деталях, все схо-
дятся на мнении, что Апуа ада означает «арийского проис-
хождения»89. Но такая его интерпретация идет не от анализа 
ада , а от мнения, что-де поскольку Апуа—название этноса, 
очевидно, что определяемое им слово должно иметь генеа-
логическое содержание. Такому решению вопроса немало 
содействовало то обстоятельство, что а д а обнаружено не 
только в изучаемой нами формуле, но и еще в одном кон-
тексте ахеменидской клинописи. Речь идет об имени некоего 
О ^ а х т а паша АзадагНуа—«сагартийца именем Кичатах-
ма», о котором Дарий в Багистанской надписи рассказы-
вает, что подняв восстание против ахеменидов, он объявил 
себя «царем сагартиев из рода Киаксара» и, разгромленный 
Дарием, был казнен в Эрбиле90. Расшифровывая имя этого 
сагартийца, Р. Кент делит его на два элемента—ада и էаx-
ша, переводя второй элемент в значении «гордый»; что же 
касается а ? а , то оно связывается с авестийским бИга 
и новоперсидским 61'Ьг в значении «происхождение». Имя 
О ^ а х т а в целом оказывается «Гордый происхождением»91. 

Как видно, расшифровка а ? а в генеалогическом аспекте 
основывается на его сопоставлении, в том числе и И. М. 
Дьяконовым, с авестийским б!<1га и новоперсидским <51Ьгва. 
В этой связи возникает вопрос о правомерности такого со-
поставления, тем более, что именно на его основе возникла 
тенденция, когда тот же Р. Кент, транскрибируя интересую-

89 К. О. Кепէ. р. 170 
90 М. А. Дандамаев, Иран при первых Ахеменидах, М., 1963. 
91 /?. О. Кепէ, р. 184 
32 См. «История Мидии», стр. 66. 
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щее нас имя в тексте Багистанской надписи С л ^ а х т а , в 
переводе данного текста именует этого сагартийца Сл9ап-
1ахша93; не касаясь непонятной нам транскрипции этого 
имени Э. А. Грантовскнм Լ1>Տ8հ гахти"4, отметим, что дру-
гие авторы идут еще дальше, называя его Чнтрантахма9 8 ; 
эта форма широко распространена и в нашей литературе96. 
Как нн далеки обе эти формы от исходной—Са9а1ахта, 
Кичантахма и Читрантахма имеют под собой то докумен-
тальное обоснование, что имя это в эламской версии Багн-
станскон надписи дано в форме .-а-ь-аи-^к-тн, а в аккадс-
кой версии ֊.1-И-га-а МаЬта 9 7 , н именно это послужило ото-
ждествлению счда, через аккадскую форму М-и-га-ап, с авес-
тийским !̂с1га и через него-ноаоперсидским с!Ьг. 

Казалось бы, имеются все основания к тому, чтобы в 
С19а видеть синоним авестийского <Мйга и перевести его в 
одинаковом с ним значении «семя», «происхождение» и дру-
гих понятий того же круга, на деле же оказывается, что 
для такой его расшифровки нет никаких оснований. Начнем 
с того, что новоперсидское Ճ1 հ г означает не «семя», а 
«лицо», и если авестийское 61с1га действительно находится с 
ним в связи, это означает, что оно не имеет отношения к 
«семени» и «происхождению» вообще. Впрочем, этим мы не 
отрицаем того, что в некоторых контекстах ск1га имеет 
генеалогическое содержание; нас в данном случае интересу-
ет другое, а именно: в какой мере правомерно сопоставление 
этого слова с древнеперсидским С19а, в том числе и в имени 
С^9аէаxта? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, во-
первых, что форма С^9аէаxта дважды отмечается во II 
столбце98 и один раз в 20 строке IV столбца Багистанской 
надписи99; во-вторых, что человек, носивший это имя, при-
надлежал к иранскому и именно персидскому племени100. 
Это означает, что форма Сл9а1ахта является исконной, и 
расшифровке подлежит именно эта, а не какая-то другая 
форма. Одно дело—невозможность ответить на вопрос о 
том, почему ахемениды, транскрибируя имя перса-сагартия 

8:1 См. К. О. КеШ. р. 122—124. 
94 См. Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Передней 

Азии, стр. 273. 
95 В иранской литературе—Гитрантахма,— л . է ^ 

1-Й յՏ 

96 В том числе: «История Мидии», стр. 438—439. 
9" См. К. О. Кепи р. 184. 
98 См. там. же, стр. 122, 124. 
99 См. там же, стр. 128. 
100 См. Геродот, I, 125; VII, 85. 
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в персидском тексте через персидское ада , в эламском пре-
вратили это слово в տւ-ь-ап, а в аккадском— в П-И-га-ап, и 
другое — что ни одна из этих форм не имеет и не может 
иметь отношения к авестийскому б!с1га. Несмотря на их соз-
вучие, >1-П-га-ап в акьадской версии не означает "сех-я,, 
-".происхождение*. Что же касается ада , то его перевод в том 
же значении отвергается тем фактом, что компонируюшийся в 
Ода1ахта элемент 1ахта , как это отмечает и Р. Кент, нахо-
дясь в связях с авестийским 1аохгпа и персидским էօ.\ա, озна-
чает «семя»1 0 1 . Поэтому перевод ада в том же значении пред-
полагает, что имя Кичатахма означает «семя-семя», и 
поскольку такой перевод несуразен, очевидно, что ада не 
имеет ничего общего >с «семя». 

Все это означает, что перевод Апуа ада «арийского 
семени», по крайней мере в плане этимологии ада , ни на 
чем не основан, особенно если иметь в виду, что понятие 
«арийского семени» в древнеперсидском имело другое обо-
значение. Так, обратившись к древнеперсидской ономастике, 
мы увидим, что имя одного из родственников Ксеркса, 
командовавшего армениями и фригийцами во время его по-
хода на Грецию,—Аг1охш102. Имя это состоит из элемента 
аг Оуа) и знакомого нам 1охт и означает, как видно, «арий-
ского семени». 

Нет надобности доказывать, что отсутствие обоснован-
ной этимологии ада затрудняет расшифровку Апуа ада и 
ведет к тому, что основной упор в этом вопросе делается на 
другие факты наличия «арья» в ахеменидской клинописи, и 
в частности в древнеперсидской ономастике. На первый план 
тут выдвигается вопрос об имени деда Кира Ариарамны103, 
от которого до нас дошла опубликованная Г. Шрадером 
надпись в Хамадане1 0 4 , считающаяся, впрочем, подделкой 
Дария105. Имя Ариарамна давно привлекает внимание спе-
циалистов, хотя принятая в науке его расшифровка далека, 
на наш взгляд, от его подлинного содержания. 

Начальное апуа—это, конечно, «арий»; что же касает-
ся г а т п а , то оно выводится от персидского, в том числе 
и современного а-гаш—«спокойствие», «мир». В соответст-
вии с этим Апуагашпа переводится «именующий ариев в 
мире»106. Обосновывая этот перевод, Э. А. Грантовский исхо-

" 1 См. Я. Ո. Кепէ, р. 184. 218. 
102 См. Геродот, III, 93—94. 
103 См. Е. НегфЫ, АПуагашпа, АЛИ., Вй, II, 1930. р. 117—127-
104 См. Н.Н. БсИгеаЛег, 11Ьег Й1е 1ոտշհոքէ6ո Йег АгЫгашпеч. 5РА\У„ 

1931, տ. 635-645. 
, 0» См. /?. О. Кеп^р. 116;/?. О. Кеп։,—МиБ, № 66, 1946, р. 206- 212. 
108 См. /?, О. КеМ. 01Ճ Реге1ап, р. 170, 206. 
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дит из того, что гагп в древнеиндийском означает «успо-
каиваться», «радоваться», но для древнеперсидского,—пишет 
о н >—нужно предпочесть основное значение—«мир», «покой». 
В доказательство того, что гат—это «мир», он ссылается 
на наличие этого элемента в имени Раматава 1 0 7 и, переводя 
его «могучий (для обеспечения) мира», пишет, что в этом 
имени отразилась та концепция мира, «которая характерна 
для идеологии эпохи, предшествующей периоду создания 
иранскими племенами крупных государственных образова-
ний»108. Думается, несуразность представлений, будто стрем-
ление к миру было «общественно-политической и идеологи-
ческой» концепцией эпохи, когда война, как говорит Ф. Эн-
гельс, была «функцией народной жизни»109, не нуждается в 
доказательстве, тем более, что г а т имеет вполне определен-
ное значение как в древнеиранских, так и современных 
языках. Во всяком случае в сасанидской «Книге деяний 
Ардеира Папакана» г а т (е-տ)—это обозначение родо-пле-
менной единицы110; «рамами», в частности, именовались 
обитавшие в сасанидское время племена в Персиде111; г а т 
в роли обозначения «общины—племени»112 встречается как в 
древнеиранской, так и раннесредневековой иранской лекси-
ке113. Отсюда, видимо, и древнее агтайага—«вождь племе-
ни»114, в котором а г т а имеет параллели с армянским аг-
тат—«корень» , «семья», возводимым нередко и к урарт-
скому агппш1 1 6 . Если все это так, очевидно, что Раматава— 
это не «могучий (для обеспечения) мира», а вполне опреде-
ленное «человек могучего рода», а Ариарамна—«человек 
арийского рама». Другое дело, что означает «арья» в этом 
контексте. 

107 См. Э. А. Грантовский, стр. 235. 
108 Там же, стр. 236. 
ատ ф э н г е л ь с . Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарства, М., 1947, стр. 185. 
1 1 П \ Л Г _ \ Л Г Ч Г Г Г ' ^ К ^ . Ь Յ - ^ Ւ Տ ^ ՒՁԼ.Մ ; 1Ք 

111 "ТНе Рагь-паше. օք 1Ьп н1-Вп1кЫ. ей. О. Լ а Տէռւո^ апй 1\1Աօ1տօո, 
Լօոժօո, 1921, р. 146. 

112 Об этом см., например, ո комментариях Малак аш-Шоара 
Бахарпо тегеранскому изданию,— ГГУ ^ 

118 См. В. И. Абаев. Скифский быт и реформы Зароастры, «АгсЫу 
ОПета1п1. XXVI, 1956. 

114 См. М. Н. Боголюбов и О. И. Смирнова. Согдийские документы с 
горы Муг, вып. Щ, М., 1963, стр. 110. 

115 См. Г. Б. Джаукян. Урартский и индоевропейские языки, Ереван, 
1963, стр. 33. 
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Вопрос этот представляет тем больший интерес, что 
имя Ариарамиа в сокращенном, как полагает Е. Херпфельд, 
виде Агикки зафиксировано и в ассирийских источниках; 
его, в частности, носил сын паря Парсмуша Кира, послан-
ный с дарами в Ниневию116. Ф. Юсти находит, что Агикки— 
это ассирийская передача иранского Агуака117, состоящего 
•от агуа—«арий» и обычного суффикса ка. В этой связи 
важно отметить, что имена на «арья» имели широкое рас-
пространение в древневосточной ономастике задолго до ахе-
менидов. Так, в одном из списков 713 г. до н. э. мы встреча-
емся с именем правителя Бушту Агиа118. К тому же времени 
относится имя правителя района около нынешнего Амидие 
Апае1 1 9 , похожее, как видно, на знакомое нам через греков 
древнеперсидское 'Арсоухоэ120. К их числу относят еще одно 
имя из анналов Саргона II Агиа121, этимологизируемое так-
же в иранском плане'22. 

В этих фактах привлекает внимание стремление иссле-
дователей связывать рассматриваемые формы с интересую-
щим нас «арья». Так, касаясь Агиа, Э. А. Грантовский отме-
чает, что оно—точная передача для иранск. Апуа—«арий-
ский», «арий»123. Не возражая против таких сопоставлений 
в принципе, мы не можем, однако, не обратить внимания 
на тот факт, что некоторые из рассмотренных имен зафикси-
рованы в районах, неиранская принадлежность населения 
которых не вызывает сомнений; именно поэтому то же 
Агиа некоторые авторы считают не иранской, а автохтонной 
формой124. Сомнения относительно иранской природы всех 
имен на «арья» возрастают по мере их обнаружения в эпоху 
задолго до допустимой датировки проникновения ариа-иран-
ского элемента в изучаемый район. Так, в надписи Шамши-
Адада V, повествующей о походе ассирийцев на территорию 
Мидии в 820г. до н. э., упоминается некто Агйага (у) ; это 
имя, обладая вполне приемлемой иранской этимологией от 
аг Оуа) и йага, которое компонируясь и в имени Дария— 
ОагауауаЬаич через установленные В. Эйлерсом «промежу-

1 , 6 См. Р.. Р. XVI?Лпег,—"АгсհIV Юг ОПепИогясЬипк., III, տ. 1. 
" 7 См. Р. У ստէ ւ, 1гап)8сЬея ЫатеЬисИ, МагЬиг^, 1895, տ. 23. 
" * См. «История Мидии», стр. 221. 
119 И. М. Дьяконов, Ассиро-вавилонские источники по истории Урар-

ту, № 50. 
110 См. Р. 7ստէ1, տ. 22. 
121 См. Э. А. Грантовский, стр. 216. 

123 См. Р. У ատ էէ, տ. 234-235. 
123 См. Э. А. Грантовский, стр. 322. 

124 См. Р. КОшк,—'Оег АИе Ог1еп!.. Вй. XXXIII, 11է.3—4, 1934, տ. 57. 
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точные» формы Оагауа и О а п восходит к корню йаг— 
«держать»1 2 5 ,—не может, однако, считаться иранским, по-
скольку проникновение иранского элемента в данный район 
в IX в. до н. э. сомнительно126. Более того, имена на «арья» 
на Ближнем Востоке отмечаются в эпоху, исключающую 
наличие здесь ариа-иранского элемента и вместе с тем иран-
скую этимологию имен этого типа. 

Впрочем, как бы ни решался вопрос о тех или иных 
именах, это не решает вопроса об этимологии «арья». Не 
больше дают нам и «этнонимические» материалы. Наиболее 
типична в этом отношении расшифровка названия одного 
из ранних на территории Ирана «арийских племен» и свя-
занные с ним воззрения на «арья» вообще. Как известно, 
вторгшись в горы Загроша и покорив некоторые его районы, 
ассирийский царь Саргон II двинулся дальше на восток 
и дошел до, как сказано в строке 162 его анналов, «отдален-
ных пределов страны Ариби Востока», точнее «восхода»— 
(ատէ) А-П-Ы-տ ш-рМЬ (с1) 8ат<и (տ!)187. Не останавливаясь 
на деталях расшифровки апЫ1 2 8 , отметим, что едва ли не с 
тех пор, как было открыто это название, оно расшифровыва-
ется как «племя ариев»129, тем более, что Ариби локализиру-
ется где-то в районе Арианы. Несмотря, однако, на широкое 
распространение этих мнений, они вряд ли научно обосно-
ваны. 

Дело в том, во-первых, что вопреки попыткам, напри-
мер, Э. А. Грантовского, видеть в Ариби название народно-
сти130, детерминатив страны-(тги)не оставляет сомнений, 
что Ариби—это топоним, а не этноним. Вызывает возраже-
ния, во-вторых, тенденция разделения этого названия на 
два элемента—«ари» и «би», ибо несколько столетий спустя 
в этом же районе Страбон зафиксировал известное уже 
нам племя Арбии, название которого он выводит из назва-
ния реки Арбис. Если, таким образом, ассирийское «ариби» 
имеет какое-то отношение к этому «арбии», очевидно, что 
оно не имеет этнонимического содержания и тем более от-
ношения к интересующему нас «арья». 

"5 См. Г . ЕПегэ,—20.М0, В(]. 90, 1936, տ. 171. 
126 См. «История .Мидии», стр. 167. 

Пит. по: Н. 1Հ՚էոտհհ՚ր. 0 | е КеШпвсМпП (ехГе Տտւ-շօոտ II, 
1889. տ. XXXIII 

,շտ См. «История Мидии», стр. 220—221. 
•И Об этом см. И. Г. Аушев,—«Известия» АН Азерб. ССР, № 10, 

1948. 
150 См. Э. А. Грантовский. Ранияя история иранских племен, стр. 320, 

332. 
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Однако сторонники рассматриваемой теории обходят 
это сообщение Страбона. Вместо арбиев для этимологии 
ассирийского «ариби» вытягивается название одного из 
известных нам через Геродота мидийских племен—апгап-
էօւ131, так как древнеперсидское «занту» в определенных 
контекстах означает «племя»1 3 2 и «аризанту» в этом случае 
означает «племя ариев». В итоге получается, что отождеств-
ляя геродотовское «аризанты» с «ариби» ассирийских источ-
ников, мы доходим до доказательства того, что под «ариби» 
ассирийцы подразумевали «арийское племя»133. 

Однако, дело в том, что разбивая «ариби» на «ари» и 
«би», нужно установить, что такое «би»; выясняется, что 
«би»—это показатель множественности в эламском, который 
комментируется и в таких этнонимическнх названиях, как 
«лулуби», «каспи», «эллипи» и т. д.134 Речь идет о неиндо-
европейских названиях, и наличие «би» в «ариби» не может 
не ставить под сомнение ариа-иранскую природу этого 
названия. Отсюда неудивительно, что некоторые ученые 
ищут «ариби» другое объяснение. Так, в частности, имеется 
мнение, что «ариби»—это родительный падеж термина 
«араб» в его изначальном значении—«кочевник»135. Если 
это так, очевидно, что в цитированном контексте «ариби» 
означает «кочевник востока»136, но никак не «арийское 
племя». 

Полагая, в одном месте, что «ариби»—аризанты—это 
«племя ариев», И. М. Дьяконов противоречит сам себе, 
утверждая в другом месте, что «отдельное племя так не 
могло называться», ибо «арья»—это «самоназвание целого 
этноса»137. Но если «арья»—это самоназвание целого этно-
са, почему другие индийские племена .не назывались ария-
ми? Ответ И. М. Дьяконова на этот вопрос теи и приие-
чатслен, что отвергает его же взгляды об арийской принад-
лежности индийцев: отиечая, что некоторые индийские пле-
мена имеют иранские названия, он добавляет, однако, что 
если ариби-аризанты «выделялись из среды прочих племен 

131 См. Геройот, I, 101. 
՝3 3 См. Ւ՝. 7ստէԼ-2БМО, Вс1. 49, 1895, տ. 379. 
133 См. И. Г. Алиев. О индийском обществе, «Известия» АН Азерб. 

ССР. № 10, 1948, стр. 86. 
134 См. Г. Б. Акопов. Критическая история проблемы происхождения 

курдов, Еревац, 1969. 
] 3 5 См. /1. Е1—АП/, ВейоШап 1а>У апс! 1е^епй. У е п ш П т . 1944, РЬ. К. 

НИН НЫогу օք Н1е АгаЬк, Լօոժօո. 1946, р. 27. 
1311 См. М. Տ/гееЛ,—"2е11.чс11г1П \йх АввупЯое!., XV, տ. 354. 
137 «История Мидии», стр. 150. 
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как «племя ариев»... то остальные племена мидян не могли 
быть изначально «племенами ариев», т. е. не были иран-
цами»138. Но если это так, очевидно, что «арья» не явля-
ется самоназваннем нн «целого этноса», ни индийцев. 

Не менее примечательны взгляды Э. А. Грантовского 
на вопрос об этнической принадлежности арибиев и свя-
занные с ним воззрения на «арья» вообще: оперируя теми 
же фактами, он приходит к противоположному выводу, что 
«ариби»—это название конкретного племени, и поскольку 
данное племя выделилось из среды других иранских племен 
своим «арийским» названием, очевидно, что «арнбнн не при-
надлежали к числу иранских племен»139. Итак, получается, 
что арнбин о б л а д а л и «арийским» названием, но не были 
ариа-иранцами, а другие племена, не имея таких названий, 
были... ариа-иранцами. Отсюда должен бы следовать вы-
вод, что «арья»—это не иранский этноним, но далее, вопреки 
цитированному тезису Э. А. Г-рантовского, выясняется, что-
де «арья» было самоназваннем «для самых различных ин-
дийских и иранских племен»140. 

Взаимоисключающая противоречивость этих построе-
ний объясняется тем, что они опираются не на конкретные 
факты, а на убеждение, что поскольку «арья»—это синоним 
«нран», априори очевидно, что оно должно было быть само-
названием ираноязычного населения. Исходя именно из 
этой посылки, И. М. Дьяконов уверяет, что-де самоназванн-
ем скифских, «как и всех нндо-иранскнх племен, было, по-
видимому, агуа»141. Несмотря на «по-видимому» ո данном 
случае, Й. М. Дьяконов, как мы видели, уверен, что «арья» 
как самоназвание зафиксировано и для скифов142. Но на-
сколько верен этот тезис—вопрос тем более интересный, что 
через него раскрывается одна важная тенденция в опытах 
реконструкции арпа-нранского этноса. 

Считая скифов ариями, И. М. Дьяконов, вслед за дру-
гими исследователями143, исходит из того, что они были 
ираноязычной народностью. Факт ираноязычия скифов не 
вызывает сомнений144, но были ли они ариями? Доказать 

13Տ Там же, стр. 148. Противопоставление мидийцев арибиям-ариям. 
там же, стр. 22!. 

139 Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен, стр. 333. 
140 Там же, стр. 346. 

141 «История Мидии», стр. 244. 
142 См. там же, стр. 147. 
143 Например: /. Нег1е1, 01е ап.чсЬе Реиег1е1ие. "!пс1о-1гап1лсНе11 (?ս-

е11еп սոժ ГогвсЬипдеп., VI, Ье1рг:1{;. 1925. 
144 См. Т. Տսէաօրտծէ, БсуШап апициПев 1п №'е$1егп А.ч1а. "Аг11Ьи& 

АвШ., V XVII, 1954. 
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аризм скифов пытались многие исследователи, но данных, 
подтверждающих тезис, что " арья * было и их самоназва-
нием, не найдено. И. М. Дьяконов ссылается на одну из 
работ В. И. Абаева, где, однако, речь идет лишь о том, что 
VIот термин обозначает понятие «скифского племени»145. 

Не более обоснована его ссылка на «некоторые косвен-
ные данные» исследования В. И. Абаева1 4 8 , из которых так-
же не следует, что «арья*—самоназвание скифов'47. Оно и 
неудивительно, ибо В. И. Абаев не считает «арья» этнони-
мом148 и не причисляет скифов к ариям,—наоборот, в одной 
из своих работ он отождествляет скифов с туранийцами149, 
и такое отождествление базируется на том, что скифы, не-
зависимо от их ираноязычия, принадлежали к той катего-
рии кочевого «варварского» населения, которое противо-
стояло «цивилизованным» оседлым земледельцам-зороаст-
рийцам150, которые только, как это отмечают специалисты, 
и именовались в Авесте «арья»1 5 1 . Интересно, что факт этот 
известен и И. М. Дьяконову152, дело лишь в том, что во-
преки этому едва ли не всем известному положению153, на 
том только основании, что скифы были ираноязычной народ-
ностью, он объявляет их ариями. 

То обстоятельство, что скифы, несмотря на их ирано-
язычно, не были ариями, не оставляет сомнений в том, что 
аризм не связан с языковой н, в той мере, в какой язык 
является признаком этноса, этнической принадлежностью. 
Особенно наглядно этот вывод иллюстрируется данными 
об анариках, тем н интересных, что через «анарик» можно 
решать вопросы о противоположном ему апуа. Дело в том, 
что апапк означает «неарий»,—исходя из убеждения в 

145 В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, I, М.—Л., 1949, стр. 
156. 

148 См. «История Мидии», стр. 244. 
147 См. В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, I, стр. 245. 
148 См. В. И. Абаев. Из истории слов. «Вопросы языкознания», № 2, 

1958, стр. 114. 
14Տ В. И. Абаев. Скифский быт и реформы Зароастры, " А Г С Ы У Ог1еп-

1а1п1., XXVI. 1956, ст,.. 28. 
150 См. Г. Б. Акопов. Основной принцип классификации народо». 

дрсннепранскон историко-апнческон традицией. «Страны и народы Ближ-
него и Среднего Востока», вып. IV. 1969.. стр. 125—128, 137—140. 

161 См. «Всемирная история», I, М., 1955, стр. 595. 
152 См. «История Мидии», стр. 59. 
153 См. В. В. Бартольд. Иран. Нсторнко-географический обзор, СПб.,. 

1903. 
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этнолингвистическом содержании «арья»1 5 4 , И. М. Дьяко-
нов пишет, что «анарик»—«это не название определенного 
племени, а общее обозначение племен, не говоривших на 
иранских языках»1 5 5 . В том, что «анарпк» не этноним. 
И. М. Дьяконов, конечно, прав, но ошибочно утверждение, 
что принадлежность к анарнкам определялась непранскон 
природой языка, ибо анарнкн зафиксированы среди таких 
несомненно иранских племен156, как амарды, тапиры, гнр-
канин и т. д.157 Допуская, что арни могли называть «не-
арнями также арийские по языку» и родственные им 
племена, Э. А. Грантовский держится, однако, того в це-
лом, мнения, что анарикн не были ариями в языковом 
и этническом отношении158. Но это мнение отвергается дан-
ными Страбона о какой-то группе анарпков, «которых 
теперь называют парсиямн»159. Под этим названием истории 
известны две группы населения: одна—на границах Индии160, 
другая, зафиксированная н Фавстосом Бюзандом,—на юго-
западном побережьи Каспня161. Обе эти группы парснев 
изучены Э. А. Грантовским162, и если восточных парснев он 
считает несомненно иранским племенем163, то прикаспийские 
парсии для него—это «не просто одноименные, но родствен-
ные персам» нранцы164. Но если парснн. будучи родствен-
ными персам иранцами, когда-то именовались анарикамн, 
само собой разумеется, что их «неарпйское» название ничем 
не связано с этногенезом; оно свидетельствует лишь о том, 
что апапк, как, следовательно, и противоположное ему 
апуа, не имеет того содержания, которое ищет в них арна-
иранская теория. 

Из этих фактов вытекает любопытный вывод: оказыва-
ется, иранцы могли не только не причисляться к ариям, но 

154 Об этом см. также: ЕЛ. Меуег, ОезсЫсЫе ()с.ч А11ег1нт.ч, ВегНп. 
3926. տ. 896-902. 

155 «История .Мидии», стр. 448. 
156 См. Страбон. XI, 8, 8. 
157 См. Плиний, VI, 15 и 18. 
158 См. Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен Перед-

ней Азии, М., 1970, стр. 373—374. 
189 Страбон, XV, 7, 1. 

180 См. Э. А. Грантовский. Племенное объединение Рагри-Рагвауа 
у Панкин. «История и культура Древней Мидии», М., 1963. 

181 См. «История Армении Фавстоса Бузанда», Ереван, V, 14. 
182 Э. А. Грантовский. Древнеиранское этническое название Раг-

вауэ-РагБа, КС.ИНА, т. XXX. 1961. 
188 См. Э. А. Г рантовский. К истории восточноиранских племен на 

границах Индии, КСИНА, т. XI, 1963. 
184 Э. А. Грантовский. Ранняя история иранских племен, стр. 170. 
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даже именоваться -неариями*—свидетельство неэтноними-
чг.ской природы как термина апапк, так и ему противопо-
ложного апуа! Этот кажущийся в плане ариа-иранской тео-
рии парадоксальным вывод не содержит в себе ничего 
парадоксального и иллюстрируется другими многочислен-
ными фактами, в том числе и такими, которые обычно слу-
жат обоснованием отмеченной теории. Коснемся лишь одно-
го из них. 

Доказывая, что "арья*—это самоназвание и мидийцев165, 
И. М. Дьяконов ссылается на свидетельство Геродота, что 
~н древности все называли их ариями»166, не замечая, что 
его вывод противоречит не только тому факту, что ассирийцы 
"отличали мидийцев—«мадай» от собственно «ариев»— 
"ариби*1 6 7 , но и данным источников. В самом деле, если 
Геродот говорит: «"все называли их ариями»,—это значит, 
что "арья» было не самоназванием мидийцев, а их «внешним 
названием»; если Геродот акцентирует то положение, что 
именно в «древности» мидийцев называли ариями, очевидно, 
что в его время так их уже не называли. Отметить это тем 
более важно, что «древность» для Геродота—это эпоха, 
когда мидийцы, согласно другому его свидетельству, отдава-
ли своих детей скифам на обучение стрельбе из лука и... 
иранской речи168. Получается, таким образом, что «в древ-
ности», когда население Мидии, как это отмечает и И. М. 
Дьяконов, не обладало таким признаком аризма, как иран-
ская речь169, «все называли их ариями»; во времена же 
Геродота, когда мидийцы были народностью одного с перса-
ми, именно «арийского языка», их никто не называл ария-
ми. Вспомним в связи с этим одно любопытное свидетельст-
во Хоренаци: обращаясь к тигранакертцам, сасанид Шапух 
грозится, что-де они «не будут именоваться между ариями 
и неарпями»170; из этого выражения следует, что ариями 
могли именоваться не только иранцы, но и неиранцы-
армяне. 

Рассмотренные факты показывают, что принадлежность 
к ариям определялась не языковым и этническим фактора-
ми, а чем-то другим. Отсюда неудивительно, что, отождеств-
ляя «арья» с «иран», Р. Кент не находит, однако, ему иран-

165 См. «История Мидии», стр. 147. 
100 Геродот, VII, 62. 
107 «История Мидии», стр. 221. 
168 См. Геродот. I, 73. 

109 Об этом см., например: О. О. Сатегоп, Н|?1огу օք Еаг1у 1гап, 
СЫспко. 1936. 

170 «История Армении Моисея Хоренского», М., 1893, стр. 163. 
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ской этимологии и возводит «арья» к «праиндоевропейско-
му» ег, причем в роли не этнонимического названия, а соци-
ального термина171. Общеиндоевропейская природа этого 
термина объясняет нам причины и того явления, когда, 
начав с поисков ариев в Иране, наука пришла к их откры-
тию в... Индии; начав со взаимосвязей названия Ирана с 
«арья», она пришла к обнаружению этого же термина Б 
названии одного нз государственных образований ведических 
ариев—Арнаварты172. Этот факт вместе с близостью индоев-
ропейских языков Индии к иранским173, «общим индоиран-
ским фондом» древнеиндийской и древненранской культу-
ры174 и т. д. привел к мнению, что арийская проблема—это 
не только иранская, а именно индоиранская проблема; что 
индоиранские народы, составляя некогда одно целое в арий-
ском пранароде, разделились на две части, одна из которых, 
придя в Иран, дала начало ариа-нранцам, а другая, завое-
вав Индию, выступила в роли творцов ее «арийских» циви-
лизаций175. Здесь не место углубляться в детали арийской 
проблемы в Индии176. Отметим лишь, что если концепции 
индоиранского единства в аризме верны, это говорит не в 
пользу отождествления ариев только с иранцами. 

Даже такой последовательный пропагандист теории 
ариа-иранского этноса, как Е. Херцфельд, вынужден приз-
нать, что его существование доказуемо лишь в отношении 
языка, что же касается других его признаков, то они ставят 
перед исследователем ряд неразрешимых задач177. Не видя, 
таким образом, необходимости останавливаться на аргумен-
тах, несостоятельность которых очевидна и для него, попы-
таемся выяснить, в какой мере существование арпа-нран-
ского этноса доказуемо в языковом плане. 

Как отмечалось, обычно, доказывая существование арий-
ского этноса, ссылаются на то место эламской версии Багн-

171 См. /? <7. КеШ, р. 170. 
172 См. Н. СИак1аг1аг, Еыегп 1пЛп апс) Агуа\-агМ, МпсНап МЫоПса! 

риаг1ег1у., V. IV, р. 81—101. 
173 См. наиболее полно—я серии,—//. И". ВаНеу. 1п(1о-1гаШап Տէս-

с11е* „Ргап.чосИопз օք РЫ1о1ок1са1 Տ .с1е1у". 1953; 1955; 1960; 13ՏՕ.\Տ, у. 
XXIV. 1961; V. XXVI, 1963; А ргоЫегп օք էհօ 1пйо-1гап1ап уосаЬи1агу. 
„Кос/Шк О П е ^ а ^ у е г п у - , XXI, 1957. 

174 Տ. IХ/ИепЛег, Տւս 1е քսո(1 соштон 1пйо1гап1еп бе ерорее.ч йе 1а 
Регве ег йе Ппйе, '1.а пот-еПе СЧоя, № 7, 1950-

175 См. В. А. Шапло. К проблеме «арийского» завоевания Индии, 
ВАИ, № 3. 1939. 

176 В. Հ. Օհօտհ, ТИе агуап ргоЫет, НС1Р, V. 1, Լօոճօո, 1951. 
177 См. Е. Негг/еШ,—АМI, I, տ. 1 — 10. 
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станекой надписи, которое в чтении Ф. Вейсбаха гласит, что 
Дарий начал «делать надписи иначе, по-арийски, чего рань-
ми не было»178- Несмотря на то. что «по-арийски» в восста-
новленной 89 строке IV столбца персидского текста читается 
апуа а Ь а 1 7 5 и переводится Р. Кентом «на арийском», с до-
бавлением в другом месте «на арийском (языке)»180, еще 
Б. Л. Тураев отмечал, что «упоминание об арийском языке 
в тексте сомнительно»181. Дело в том, как на это обратили 
внимание еще Эд. Мейер и Е. Херцфельд, что ахеменидские 
цари как до Дария, так и он сам, равно и его наследники, 
свои надписи делали на персидском, поэтому «делать над-
писи иначе» не означает делать их на каком-то новом, имен-
но -арийском языке»182,—речь просто идет о том, что наряду 
с клинописью Дарий ввел в обиход арамейское алфавитное 
письмо183 и начал, как сказано в конце Багистанской над-
писи, рассылать написанные на нем документы «во все 
страны, и люди ознакомились с ними». Интересно, что, вы-
искивая в этом контексте «арийский язык», Ф. Вейсбах не 
заметил ни того, что тексты объема Багистанской надписи 
в клинописной форме невозможно посылать «во все страны», 
ни того, что приводимый им отрывок из неподлинного пись-
ма Фемистокла Теманиду с упоминанием «древних ассирий-
ских письмен, а не тех, что написал (ввел) у персов Дарий, 
отец Ксеркса», противоречит его чтению рассматриваемого 
контекста; в нем, как видно, речь идет не об «арийском 
языке», а о новой, взамен клинописи, арамейской письмен-
ности184 Кстати, интересующее нас Апуа Апуа С1$а мы на-
ходим в опубликованном Дж. Камероном арамейском вари-
анте Накширостемской надписи Дария1 8 5 . 

Из этих фактов видно, что «арийский язык»—это недо-
разумение и что поэтому таким же недоразумением являют-
ся опыты реконструкции на его основе арийского этноса. 
Более того, если внимательно присмотреться к ахеменидской 
клинописи, окажется, что она отвергает не только «арийский 

"» Н Р. ]Х'е1я1>асИ. 01е КеП1п5с1иИ(еп йег АсЬетеШйеп, 'Уогйега-
яЫ, В1Ы.., III, 1лнрх18, 1911. 

« • См. /?. П. Кеп։, р. 130. 
180 Там же, стр. 132, 170. 
181 Б. Л. Тураев. История древнего Востока, II, Л., 1935, стр. 148. 

Е. Негг/е1Л, А11регн1яс1те ЫзсЬППеп, Вег11п, 1938. 
183 См. В. В. Струве. Реформа письменности при Дарии, I, ВДИ, № 3. 

1951. 
184 См. П. К. Пгп՝ег. АгапИс йосите^я օք 1Ье քIքէէւ се^игу В. С. 

ОхГог(1, 1959. 
185 См О. О. Сатегап, РегеероИв (геавигу (аЬЫэ, СЫса^о, 1948, р. 29. 
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язык», но и этническую, а с ней вместе и языковую общность 
древнего населения' Ирана. Так. в Багнстанскон надписи, 
рассказывая о восстании Гаумарты. Дарий говорит, что от 
ахеменидов отпали սէ8 Рагза, гйа Майа, 1йа а т у а йаЬууа— 
«и Персия, н Мидия, н другие страны» и что он «поставил 
на место и Персию, и Мидию, н другие страны»186. В цити-
руемой надписи упоминаются почти все страны тогдашнего 
иранского мира, но в данном контексте все они, кроме Пер-
сии и Мидии, объявлены такими же «другими странами», как 
Индия, Египет, Армения или Аравня. Выделение Персии и 
Мидии можно, конечно, объяснить их положением в Ахеме-
нидской империи, но все дело в том. что Мидия в Багистан-
ской надписи находится в середине списка, и если состави-
тели надписи в цитированном контексте упоминают ее рядом 
с Персией, очевидно, что они неходят не из значения Мидии, 
а из какпх-то других соображений. Впрочем, дело не в Ми-
дии, а в том, что включение таких несомненно иранских стран, 
как Парфия, Дрангиана, Арея, Хорезм, Бактрня, Согдиана, 
в число «других стран» объясняется том, видимо, что соста-
вители изучаемой надписи не знали об их принадлежности 
к одному вместе с Персией и Мидией географически и этни-
чески иранскому миру. Особенно интересен в этом плане 
контекст персеполисской надписи того же Дарпя, аккад-
ская версия которой повествует о Рагва, Май а ս աՅէտէբ §ап1-
Цша 11§аш —«Мидия и Персия, а также страны другого 
языка»1 8 7 . Это выражение едва ли не всех исследователей 
привлекает вытекающим из него выводом, что Персия и 
Мидия—страны одного языка, нас же оно интересует их 
противопоставлением, «странам другого языка». Речь идет 
не о том, что Парфия или Бактрня, Арея или Согдиана дей-
ствительно были «странами другого языка», а о том, что 
действовавшие здесь языки были не так близки к персид-
скому, как индийский, и что, не ведая о несомненной для 
нас общей иранской принадлежности языков этих стран, 
древние не иогли предполагать, что персы и мидийцы, арен 
и гиркании, арахозийцы и бактры, парфяне и скифы, мар-
гиане и дахи, кимнерийцы и массагеты и т. д.,—все они 
народности одного, именно ариа-нранского происхождения. 

Таким образом, выясняется, что общепринятая расшиф-
ровка Апуа Апуа С1?а не имеет обоснования в конкретных 
данных источников и игнорирует вопрос о соотношении «об-
щих соображений» ее сторонников с категориями мышления 
древних. Так, рассматривая Апуа Апуа С1?а в этногенетиче-
ском плане, М. М. Дьяконов уверяет, что-де в этой формуле 

188 Р. Н. №ւտեահ, տ. 20—21. 
187 Цит. по «История Мидии», стр. 149. 
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отразились «воспоминания о былом вхождении в единую 
группу или конфедерацию племен -арья», включавшую и 
персов, и мидян, и восточных иранцев*1*8. Но в этой связи 
возникает вопрос, насколько такие -воспоминания» реаль-
ны. Отвечая на него, один из редакторов цитированной рабо-
ты, И. М. Дьяконов, сам разделяющий, как мы видели, 
рассматриваемые концепции, пншет, однако, что в древности 
-еще не было четкого сознания не только национальной, но 
и народной принадлежности, а только племенной или об-
щинной.»181. Но если это так, а это действительно так, оче-
видно, что разделяемая им интерпретация Апуа Апуа ада 
идет не от того, что эта формула должна была бы означать, 
а от такой логической ошибки, как желание подогнать ее 
тюд тс этногенетические категории, которыми мыслим. Имен-
но этим объясняется еще одно противоречие в его взглядах: 
отмечая вполне справедливо, что «арья» в древнеиранском 
обиходе означало «часто не столько «человек иранского 
языка», сколько «зороастриец»190, И. М. Дьяконов уверяет 
тем не менее, что Апуа Апуа ада означает «арий», «арий-
ского семени», забывая, что понятия ариа-иранского этноса 
и иранской семьи языков—это открытия XIX в., но никак не 
ахеменидской эпохи. Кстати, даже Геродот в 6էհոօտ видел 
не «этнос» в нашем понимании, а то, что мы именуем 
'•народностью»; недаром индийскую народность он называет 
-индийским этносон»191. 

Вопрос о тех категориях, которыии .мыслили люди той 
эпохи, нами рассмотрен в «Основном принципе классифика-
ции народов древнеиранской историко-этнической тради-
цией»192. 

Итак, из рассмотренных фактов видно, что «арья» при-
лагалось не ко всему иранскому населению древности, а 
некоторые его группы именовались «неариями»; что одно-
нременно с этии «арья» служило «этнонииои» некоторых 
групп несомненно неиранского населения. Поэтому, не-
смотря на филологические взаимосвязи «арья» и «иран», 
«арья»—это не только иранское и этногенетическое явление. 
Именно поэтому мы отвергаем ариа-иранскую теорию, пред-
полагающую существование какого-то особого ариа-иран-

18в М. М. Дьяконов. Очерк истории древнего Ирана, стр. 66—67. 
189 «История Мидии», стр. 429. 
190 Там же, стр. 59. 
191 Геродот, I, 101. 

192 Г. Б. Акопов,—«Страны и народы Ближнего и Среднего Восто-
ка», вып. IV, Ереван, 1969, стр. 127, 129., 137; его же,—«Востоковедческий 
сборник». II, Ереван, 1964, стр. 331—332. 
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ского этноса. Отвергая эту теорию, мы не отвергаем, однако, 
арийской проблемы—начиная со II тысячелетия до н. э. на 
Ближнем Востоке спорадически начинает появляться какой-
то «арийский элемент», и дело не в том. чтобы отрицать его 
наличие и роль в истории, а в том, чтобы решить вопрос, 
как его воспринимать. Ценность иранского материала сос-
тоит в том, что он, как мы видели, отвергает общепринятую 
этногенетнческую интерпретацию арийской проблемы. Но 
в чем же в таком случае ее суть—на этот вопрос мы попы-
таемся ответить в одном из последующих очерков. 

Գ. Р. Ա.ԿՈՊ11Վ 

«ԱՐԻԱ» ՏԵՐՄԻՆԻ ՀԻՆ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԾՈՒԵՑԱՆ ՀԱՐՑԻ 
ՇՈԻՐՋ 

Ամփոփում 

Արիացիների անունը առաջին անգամ հանդիպում ենք Աքե-

մենյանների շրջանի սեպագիր արձանագրություններում։ Հեսւևա-

բար արիա ցիները առաջին անգամ երևան են եկել Իրանում։ Այստե-

ղից էլ (Гարիաի» ուսումնասիրության նշանակությունը հին իրա-

նական գործածության մեջ «արիա» պրոբլեմի ընդհանուր լուծման 

համ ար։ 

Գիտական գրականության մեջ ընդունված կարծիք է, որ 

«արիան» «Իրանի» համանիշն է և այդ պատճառով էլ համարվում 

է հին իրանցիների էթնիկական անվանումը, Հատկապես արիա֊ 

իրանական էթնոսի։ 

Հակառակ այս կարծիքի, հեղինակը ցույց է տալիս, որ ոչ րո-

չոր իրանցիներն են հնում կոչվել արիացիներ, իսկ նրանցից որոշ 

խմբեր նույնիսկ կոչվել են ոչ արիացի — «անարիանեբ»։ Իյւանցի֊ 

ներից բացի, արիացիներ կոչվել են նաև աղվանցիները, հայերր և 

հատկապես վեղական հնդիկները։ 

Այս փաստերից երևում է, որ аարիան» մեկ որոշակի էթնո-

սի, հատկապես իրանական էթնոսի անվանում ը չէ։ Հետևաբար այդ 

բառի էթնիկական ծագման մեկնաբանությունը բխում է ոչ թե 

(Гարիա» բառի իսկական իմաստից, այլ արիական թեորիայի «ընդ-

հանուր դրույթից») 

Այս կապակցությամբ հեղինակը առաջ է քաշում նոր մեկնա-

բանության անհրաժեշտությունը։ 
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ւ I; 8 и. и (ւ տ ո ւ՛ и- а (ւ ի ՛Ս ъ ս ր 

Հ. Հ. Ս՜ԱՐՏԻՐՈՍՅԱն 

ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԴԱՂՈԻԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 
(ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆ) 

Հա յ-իրանական առնչությունները սկզբնավորվել են դեռևս 

իրանական պետականության կազմավորման ժամանակաշրջա-

նում։ Արդեն Աբեմենյանների օրոք Իրանում գոյություն ունեին 

հ։ս (կական րնակավա յրեր, սակայն դրանք առավելապես վասա-

լական պարտականությունների կատարման համար հայ իշխան-

ների կոզմիը Իրան ուղարկված զինվորական ստորաբաժանումների 

բանակատեղիներ էին։ 

Իրանում հայ գաղթօջախներն սկսեցին առաջանալ III—IV 

դարերում իրանա-հայկական առաջին պատերազմների ընթաց-

քում։ Աւդ պատերազմներում, որոնք Սասանյաններր մղում էին 

Իրանի և Հռոմի պայքարում հակաիրանական կողմնորոշում ըն-

դունած հայ Արշակունին երի դեմ։ հարձակվող կողմը Իրանն էրւ 

Հա լաստանում, քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակվելուց 

հետո իրանա-հա յկական հակամարտությունն ավելի սրվեց և ստա-

ցավ կրոնական գունավորում։ 

Իրանի ավատական վերնախավի շահերով թելադրված այդ 

պատերազմների բուն նպատակն էր կողոպտել Հայաստանի հա-

րբս ս։ ութ յո ւնն երր , տիրանալ նրա տերիտորիայով անցնող միջազ-

գային առևտրական ճանապարհներին։ Մա սանյսւնների քաղաքա-

կան պլանների մեջ էին մտնում նաև Հա յա и տան ր պե եզականու-

թյունից զրկելու, հայ բնակչությունր ուծացնելու խնդիրները։ 

նշված ժամանակամիջոցում հայերի մասսայական բռնագաղ-

թը Իրան դառնում է պետական քաղաքական միջոցառում։ Առա-

վել խոշոր բռնագաղթը իրականացվեց IV դ. երկրորդ կեսին՝ Շա-

պուհ 11-ի զորքերի Հայաստան կատարած արշավանքի հետևան֊ 

13-831 
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քով։ Հաւ պատմիչների տեղեկությունների համաձայն III —V դա-

րերում Իրան է գաղթեցվել մի քանի հարյուր հազար հայ։ 

Իրենց բնօրրանից բոնի տեղահանված հայերին սպասում էր 

աննախանձելի ճակատագիր: VII դ. սկզբին, երբ Իրանն ընկավ 

Արաբական խալիֆաթի տիրապետության տակ, նրանք բուն տեղի 

ժողովրդի հետ մեկտեղ ընդունելով մահմեդականություն՝ ձուլվե-

ցին ու կորցրին իրենց ազգությունը։ 

Իրանում (առավելապես նրա հյուսիսային նահանգներում) 

հա ւ բնակավա յրերի նոր օջախներ սկսեցին ստեղծվել XI դ՝ սելջուկ-

մոնղոլների արշավանքների հետևանքով։ Բացի \այ/լ., հայկական 

պետականության անկման հետևանքով, Մաքոլի, Խոյի, Ս ալմաս֊ 

տի, Ուրմիայի, 'Հարադաղի (Արտազ, Հեր, Զարևսւնդ) և այլ նա-

հանգների հայկական շրջանները մտան Իրանի պետության կազմի 

մեջ։ XI—XIV դարերում հայկական բնակավայրեր կային Բ՚ավրիզ, 

Մարաղա, {հաշտ, Սուլթանիե քաղաքներում և Իրանի մի քանի այլ 

մարզերում։ Չնայած հիշյալ բնակավայրերում արդեն գոյություն 

ունեին թեմեր։ սակայն տեղի հայ բնակչությունը դեռևս միասնա-

կան գաղութ չէր կազմ ում ։ Հայաբնակ այդ օջախները փոքրաթիվ 

էին, մասնատված ու ցրված, իսկ Իրանի սոցիալ-տնտեսական 

պայմաններն իրենց հերթին անբարենպաստ էին դրանց միավոր-

ման համար։ 

Իրանում հայաբնակ խոշոր օջախներ ստեղծվեցին XVII դ. 

սկզբին՝ Շահ Աբաս Ա-ի կազմակերպած հայերի մասսայական 

բռնագաղթի հետևանքովւ Շապուհ Բ-ի օրոք իրագործված վերա-

բնակեցումից ի վեր այդ հայերի երկրորդ խոշոր գաղթն էր Իրան։ 

Այս առումով Սեֆյանների քաղաքականությունը ըստ էության Սա-

սանյանների քաղաքականության շարունակությունն էր։ 

Շահ Արաս Ա-ի իրագործած բռնագաղթի ռազմ ա-ստրա տե-

գիական նպատակը հարձակվող թուրքական զորքերի առաջ 

<гամայացած շրջաններյ> ստեղծելն էր։ Քաղաքական տեսակետից 

նա ձգտում էր իրագործել իր վաղեմի միտումը՝ թուլացնել Իրանի 

սահմանակից շրջաններն ու այդտեղ բնակվող ժողովոլրղներին։ 

Բռնագաղթը հետապնդում էր նաև տնտեսական նպատակ՝ բազ֊ 

մա թիվ արհեստավորների, վաճառականների, գյուղացիների տե-

ղահանության միջոցով զարկ տալ Իրանում արհեստների զար-

գացմանն ու առևտրական կապիտալի կուտակմանը, ինչպես նաև 

սակավ բնակեցված, հատկապես կենտրոնական գավառների, 

հողերի յուրացմանը։ 

Առաքել Դավըիժեցոլ аՊատմությունըՏ>, որն այդ ժամանս։-
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կաշրջանի իրադարձությունների հավաստի աղբյուրներից մեկն է, 

վեարււմ է, որ գաղթեցված հայերի սի մասը տեղավորվեց &ավ-

յւիգում և մոտ/սկա շրջաններում, Գիլանի (քիաշտ, Էնգելի ), Մա-

1րսնղարանի (Հաշան և. այլնյ նահանգներում, քՀս՚ղվինոլմ և Թավ-

րիգից միսI Սս/ահաե րնկ՚ոծ Հագար կի/ոմետր ձգվող ճանապար-

Հին Հարակից բնակավայրերում։ Գաղթական Հայերի Հիմնական 

ղանգվածր բնակություն հաստատեց ՍպաՀանոլմ և նրա արվար-

ձանում, Սպ՚յյՀանի նաՀանգի շրջաններում (Լնջան, Ալինջան։ Փե-

րիա' և Քեարվանղ), Բախտիարիում (ՉհարմՀալյ և Ս ուլթանա բա դի 

(ներկա\ումи Արաք) շրջակա Բուրվառի և Գյափլա շրջաններում։ 

Հա/երի մանր խմրեր բնակվեցին Շի բաղում. Լամ и-դանում և աղ 

վա յրհրում I 

ՍպաՀանր Հս/րավից օղակող խենդերուդ գետի աջ ափին Հա֊ 

յերր կառուցեցին մի քաղաք, որ Նոր Ջուղա (Նոր Հոլլֆա) անունն 

ստացավ։ Կարճ ժամանակում Նոր Ջուղան դարձավ Իրանի առև-

տրական կարևոր կենտրոններից մեկը, որի Հայ վաճառականները 

(խոջաներ) XVII դ. և XVIII դ. առաջին քառորդում դարձան Հընգ-

կաստանի, եվրուգական երկրների ու Ռուսաստանի Հետ Իրանի 

առևտրա-տնտես ական կապերի զարգացման ակտիվ գործիչներ։ 

Նոր Ջուղայի վաճառականների արտաքին առևտրական կապերր 

որոշակիորեն նպաստեցին նսւև երկրի նևրսոլմ տնտեսական կա-

պերի ամրապնդմանը, ինչպես նաև Հնդկաստանի (Կալկաթա և 

այլն), Եվրոպայի (Վենետիկ, ճենովա, Մարսել և այլն) և Ռու-

սաստանի (Աստրախան) մի քանի քաղաքներում Հայկական գա-

ղութների առաջացմանը։ 

XVII դարում և XVIII դ. սկզբին Նոր Ջուղան դարձավ Իրանի 

Հարավում ապրող Հայերի թեմական կենտրոն, ինչպես նաև մշա-

կութային կարևոր օջախ ամբողջ գաղութի Համար։ 

XVIII դ. 20-ական թվականներին աֆղանների արշավանքի 

Հետևանքով Նոր Ջուղան ապրեց խոր անկում։ Դրան Հաջորդած 

ֆեոդալական երկպառակությունների և պատերազմների շրջանում 

նրա բնակչության զգալի մասը, Հատկապես ապաՀովված, Հա-

րուստ խավր Հեռացավ քաղաքից, առավելասյես Հնդկաստան, 

Իրաք և արաբական այլ երկրներ, Կովկաս, Ռուսաստան և այլն։ 

Այսուհանդերձ, Իրանում ապրող հայերի գերակշիռ մասը մնաց 

1 Ներկայումս Փեհլևի։ 
2 Փերեյղուն շրշան ի հայերի անվանումը։ 
8 Ի հիշատակ իրենց նախկին բնակավայրի՝ Արաքսի ափին գտնվող Ջուղա 

քաղաքի, որը Նոր Ջուղայից տարբերելու համար կոչվեց Հին Ջուղա։ 
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երկրռւմ։ նրանք բնակություն Հաստատեցին Իրանի այլ նահանգ֊ 

ներում և շրջաններում։ 

Այդ տարիներին տեղաշարժեր եղան նաև հայ գյուղական 

բնակչության մեջ։ նրր Ջուղային հարակից Լնջան և Ալինջան շըր-

ջաննեբում ապրող բոլոր հայ գյուղացիները գաղթեցին դեպի արև-

մուտք ու հարավարևմոլաք՝ Փերի այի, Բուրվառի և Չհարմհալի 

շրջանները։ Հաջորդ տասնամյակում հայ գյուղացիների շատ ըն-

տանիքներ Բուրվառի և Գյափլա շրջաններից տեղափոխվեցին 

հարևան Ք ամ արա, Քազազ շրջանները։ 

Այս տեղաշարժերի ընթացքում ստեղծվում էին հա յկական նոյւ 

բնակավայրեր և կամ համալրվում էր արդեն եղածների բնակչու-

թյունը։ Դրա շնորհիվ ամրապնդվում էին քաղաքների ու գյուղերի, 

ինչպես նաև առանձին շրջանների ու նահանգների հայ բնակչու-

թյան միջև հաստատված բազմապիսի կապերը։ Այս իրադարձու-

թյունների բովում էր, որ կազմավորվեց տեղի հայ գաղութը։ 

XIX դ. 20—30-ական թվականներին իրանահայ գաղութը են-

թարկվեց նոր վերափոխությունների։ 1828 թ. Բ՛ուրք մ են չայի պայ-

մանագրով Արևելյան Հայաստանի՝ Ռուսաստանին միանալուց հե-

տո մոտ 45 հազար հայեր դուրս եկան Իրանի հյուսիսային նա-

հանգներից և բնակություն հաստատեցին Երևանի և Նախիջևանի 

նահանգներում։ 

Իրանում մնացած հայերը ապրում էին երկրի տարբեր մասե-

րում, գլխավորապես նրա հարավային և հյուսիսային նահանգ-

ներում։ Հարավաբնակ հայերի կենտրոնը շարունակում էր մնալ 

նոր Ջուղան։ նրան էին ենթարկվում Փերիա, Քեարվանդ, Չհարմը-

հալ, Բուրվառի, Համադան, Շիրազ քաղաքների հայաբնակ օջախ-

ները։ Հետագայում քաղաքական և տնտեսական մի շարք հան-

գամանքների թելադրանքով այդ նահանգների հայկական բնակ-

չության մի մասր համալրեց Բ՚եհրանի, Սուլթանաբադի, Ղագվինի, 

Ռաշտի, էնզելիի, Ղարաղանի, ինչպես նաև այլ շրջանների հայա-

բնակ օջախները։ 

1833 թ. հյուսիսային նահանգներում բնակվող հայերի կենտ-

րոնը դարձավ Բ՚ավրիզը։ Մինչ այդ, հիշյալ դերը պատկանում էր 

Մաքուի շրջանում գտնվող սուրբ Բ՚ադեոսի վանքին4» Այսոլհետ 

Թավրիզը համարվում էր Խոյի, Մաքուի, Ս ալմաստի, Ռւրմիայի 

(այժմ՝ ՌեզսւյեՂարա դաղի, Մարաղայի և այլ շրջաններում 

բնակվող հայերի կենտրոն։ 

4 Այս վօւնքը կոչվում է նաև սուրբ Ւադեի վանքէ Այն չպետք Է չփոթել Ս ալ-

մաստի գավառում գտնվող սուրբ Թագեի վանքի հետ։ 
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XIX ղ. երկրորդ կեսին իրանաՀա յ գաղութը շարունակեց աճել 

ավե/ի արագ թափով, ստեղծվեցին Հաւ նոր բնակավայրեր Մեշ-

Հեդում, Քերմանշահում և այլուր։ XX դ. սկզբին, Իրանում նավ-

թային արդյունաբերության զարգացման կապակցությամբ հայա-

բնակ նոր օջախներ առաջացան երկրի Հարավում՝ Արագանում, 

ԱՀվագում, Մ եսշեդ֊Սոլլե յմ անում և այլուր։ Այդ պրոցեսը շարու-

նակվում էր նաև 20-ական թվականներին և Հետագա տարիներին։ 

XVII—XIX դարերում Հայ բնակչության մի մասը Հարավա/ին 

գավառներից փոխագրվում է կենտրոնական գավառները, ստեղ-

ծե/ով մի բանի նոր Հա յկական բնակավայրեր։ Տարա գաղթ մ ան 

սլատմ ակտն այս ս/րույեսի Հետևան բով Իրանի Հայ գաղութը բա-

ժանվեց երկու մասի՝ Հյուսիսային (Ի՚ավյլիզ կենտրոնով) և Հա-

յ։ավ տ յին (՛հոր Ջուղա կենտրոնով)։ Այս բաժանումը պաՀպանվոլմ 

էր մինչև XX ղ. 40-ական թվականները։ 

հ՚եՀրանի բնակչության աճին ղուգբնթ։սց խախտվեց գաղութի 

ոչ ատ մ ականո բեն ստեղծված այս բաժանումը։ Ղարիս քառասնա-

կան թվականների կեսերին ստեղծվեց կենտրոնական նոր շրշան, 

որի մեջ՝ նբ՚ս կենտրոնը Հանդիսացող ՒեՀրանի Հետ մեկտեղ 

մտան նաև Հարակից կենտրոնական, ինչպես նաև Հարավ-արևել-

յան և Հյուսիս֊արևելյան գավառների այն Հայկական բնակավայ-

րեր/։, որոնք մինչ այդ մնում էին գաղութի Հարավային շրջանի 

կազմ ում։ 

Ա յսպիսով, Իրանի Հայ գաղութը ներկայիս դրությամբ պայ-

մանականորեն բաժանվում է հիմնական երեք շրջանների՝ Հյու-

սիսային, Հարավային և Կենտրոնական։ Շրջանների կենտրոննե-

րից առավել հինը՝ Նոր Ջուղան է, ապա Р՝шվրիզն ու Ր՚եհրանը։ 

Սակայն իր նշանակությամբ, բնակչության թվի ու կազմակերս, -

վածության տեսակետից Կենտրոնական շրջանն այժմ առաջատար 

տեղ ունի և Հանդիսանում է ամբողջ գաղութի կորիզը5« 

ԻՐաԱԱՅԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏնՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ս ո ց ի ա լ ա կ ա ն կ ա զ մ ը : Զ բ ա ղ մ ո ւ ն ք ը : -ւսւ ձ ե ռ ն ա ր կ ա տ ե ր ե ր ի 

1]Ьгр Ի ր ա ն ի տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն զ ա ր գ ա ց մ ա ն գ ո ր ծ ո ւ մ : Կ ե ն ս ա մ ի ն ի մ ո ւ մ , 

հ ա ր կ ա տ վ ո ւ թ յ ո ւ ն և վ ա շ խ ա ռ ո ւ թ յ ո ւ ն : 

Դարեր շարունակ ապրելով Իրանում հայերր անխուսափե-

լիորեն հարմարվել են երկրռւմ տիրող պայմաններին։ Իրանահա-

5 Տե՛ս ձ. Հ. Մաոոիասյսւն, Հայերի տեղաբաշխումն Իրանում (դեմոդրաֆիկ 

տվյալներ), VՄերձավոր և Միշին ԱրԱե/բի երկրներ և ժողովուրդներյ> IV, Իրան, 

էշ 150—173, 
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էեբի սոցիալ-տնտեսական դրությունը հիմնականում համապա-

տասխանել Է երկրի բնիկ ժողովոլրդների սոցիալ-տնտեսական 

վիճակին, ժողովուրդներ, որոնք ապրել են ֆեոդալական հարաբե-

րությունների պայմաններում։ Բայց, արդեն երկրի տնտեսությա)։ 

մեք երևան եկած ֆաբրի կա - գործարանային արդյունաբերության 

սաղմերի շնորհիվ տեղի հայերի սոցիալ-տնտեսական կյանքում ի 

հայտ Էին գալիս նոր՝ կապիտալիստական հարաբերություններին 

բնորոշ առանձնահատկություններ։ 

20-ական թվականների սկզբին սոցիալական բաժանոլ մներր 

գաղութում ընդհանուր գծերով համընկնում Էին Իրանի հասարա-

կարգի սոցիալական կառուցվածքին։ Գաղութում ղասերի տոկոսա-

յին հարաբերակցությունը մոտավորապես հետևյալն Էր. գյուղացի-

ներ՝ 7 5 % , քաղաքային բնակչություն (ծառայողներ, մասնավոր 

ձեռնարկատերեր և այլն)՝ 18— 2 0 % , արհեստավորներ՝ 5 — 7 % ։ 

Հայ գյուղացիները ֆեոդալական Իրանի գյուղական մյուս 

բնակչության նման գտնվում Էին չափազանց դժվարին ւգայման-

ներում։ аՍպահանի և Սուլթանաբադի շրջանների գյուղական հաւ 

բնակչությունը հասել Է ծայրահեղ աղքատության... Պ ւսրսկաստա-

նի բոլոր քաղաքներում կարելի Է տեսնել ֆեոդալներից քաղաքնե-

րը տարավայր զբաղմունքի փախած ու անգործ մնացպծ քաղցած, 

աղքատ գյուղացիների»*։ 

Սակայն ինչպես նորագույն շրջանում, այնպես Էլ Իրանում 

հայկական գաղութի գոյության ողջ ժամանակամիջոցում հայերի 

սոցիալ-տնտեսական գրությունը որոշ չափով տարբերվել Է երկ-

րի հիմնական բնակչության սոցիալ-տնտեսական պա յմ աննե-

րից։ Դրանք լիակատար համապատասխանության մեջ չեն նաև 

ներկայումս։ 

* * * 

XX դ. 20 — ՅՕ֊ական թվականներին Իրանում, առավելապես 

արդյունաբերության բնագավառում, հստակորեն դրսևորվում Էր 

կապիտալիստական հարաբերությունների զարգացման տենդենց։ 

Սակայն գյուղատնտես ութ յան մեջ դեռևս ուժեղ Էր ֆեոդալական 

մնացուկների տիրաս/ետությունը։ Երկրի սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման այդ առանձնահատկությունը անդրադարձել Է իրա-

նական հասարակության սոցիալական կազմի վրա, որը վերին աս-

տիճանի խայտաբղետ Է։ 

՚ ՀՍՍՀ Կ Պ ՚ ա , ֆ . 4 / 1 1 4 , ց . 2 , գ. 8 8 , թ . 4 5 . 
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Վհրո', իշյալ շերտավորումը այս կամ այս Համամասնությամբ 

Հատակ է նաև տեղի Հայ գաղութին։ ԻրանաՀաւերի սոցիալ-տըն-

աեսական կյանքի այս երևույթը իր պատմությունն ունի։ Այն 

կասյված է գաղութի գոյության իրավական նորմ երի ։ տեղ!ի Հայ 

բնակչության կյանքի սլա/սմական ու քաղաքական պայմանների 

Հ/տ։ 

Հայտնի է, որ ընդՀուպ մինչև XIX դ. վերջը Իրանում տիրա-

պետող էր Հողատիրության պետաևւ-՚ն ձևը։ Նման պա ւմաններում 

քիչ թե շատ խոշոր Հողակտորներ ունեին միա/ն մի քանի Հա/եր։ 

Նրանք գւխավորապես Հայ Հոգևորականության ներկայացուցիչ֊ 

ներ էին, որոնց Իրանի շաՀերն ու կառավարիչները օգտագործում 

էին գաղութի բնակչության վրա իրենց իշխանությունը ամրապնդե-

յո։ Համ.,.-/։։ Աոաքեյ Դավրիժեցու և Հարություն Տեր-ՀովՀան յանդի 

մրա տեղեկություններ կան, որ Շա> Արաս Ա֊ն իր (էխասսե» Հո-

ղերից կտորներ էր Հատկացնում թեմական առաջնորդն երին ու 

Նոր Ջուղայի մյուս բարձրաստիճան Հոգևորականներին։ Ա/դ մա-

սին նշում է նաև Ի. Պ. Պետրուշևսկին7» 

ՇաՀ Աբաս Ա-ն և իր Հետնորդները Հովանավորող քա-

ղաքականություն էին վարում նաև Հայ նախկին իշխան-ֆեոդալ-

ների նկատմամբ, որոնք Իրան էին փոխադրվել XVII գ. սկզբի!ւ, 

ղ քուղացինհրի Հետ։ Թեպետ նրանք չէին վերստանում իրենց նախ-

կին իրավունքն երր, քանի որ զուրկ էին Հողերից, սակայն նոր 

պայմաններում Հաճախ շաՀերի կողմից նշանակվում էին քալան-

թարի կամ գյուղական ավագի պաշտոնում՛՝։ 

Սեֆյ/սնների Հարստության անկումից Հետո Իրանում ուժե-

ղացան կենտրոնախույս ձգտումները։ Փերիա, ՉՀարմՀալ, Բուր-

վառի, Գլափլա շրջանների, ինչպես նաև Հյուսիսային նաՀանդ-

նևրի Հայ գյուղացիությունը XVIII—XIX դդ. «կռվախնձորв դար-

ձավ կենտրոնական իշխանության և տեղական ֆեոդալների միջև։ 

Այս/գես, երկարատև պայքարից Հետո ՉՀարմՀալը 1878 թ. միաց֊ 

վեց Բախտիարի խաների տիրույթներին9« 

XIX դ. վերջին օտարերկրյա կապիտալի ներթափանցումը 

Իրան, ապրանքա֊ղրամային Հարաբերությունների աճը և երկրի 

ներքաշում ը միջազգային ապրանքափոխանակության ոլորտի մեջ 

7 И. / / . Нетрушевский. Очерки по истории феодальных отношений ь 
Азербайджане и Армении в XVII—начале XIX вв., Л„ 1949, стр. 111. 

" Ա վ . 1|Г|<|шրյա1ւ, Իրանի Չհարմհալ գավառը, էչ 17—25։ 
51 С. М. Алиев, К национальному вопросу в современном Иране. 

«Краткие сообщения ин-та народов Азии», М., 1964, № 77, стр. 50. 
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հանգեցրին այն բանին, որ հողը սկսեց կենտրոնանալ խոշոր կալ. 

վածատերերի, վաճառականների, ազդեցիկ խաների և ցեղային 

ա։:աջնորդների ձեռքերում, որի հետևանքով հայ գյուղացիների 

մեծամասնութ/ունը զրկվեց հողից։ 

XIX դ• վերջին և XX դ- սկզբին տեղական կալվածատերերը 

(մուլքադարները) դարձան հայ գյուղացիների լիիշխան տերերը։ 

Նրանք հողերի մի մասը գնեցին, իսկ մյուսը՝ զավթեցին ումով: 

Այդպես եղավ, օրինակ, Տհարմհալում10, ինչպես նաև հյուսիսային 

նահանգներում։ Այսպես, Սալմաստոլմ տեղի կալվածաւոերերր 

Iուրացրին տասնյակ գյուղեր, այդ թվում նաև ամբողջովին հայա-

բնակ այնպիսի գյուղեր, ինչպիսիք են Փայաջոլկը, Սավրան, Մ ա յ ֊ 

լամը և այլնո։ 

Իրանում հայ ունևոր խավերը, հիմնականում առևտրական 

բուրժուազիայի ներկայացուցիչները, ձգտում էին հողեր ձեռք բե-

րել։ Սակայն նրանց չհաջողվեց քիչ թե շատ խոշոր հողակտորների 

տեր դառնալ։ Այս ուղղությամբ հատկապես եռանդուն փորձեր 

արեցին ազդեցիկ Բ՛ում ան յան առևտրական տան ներկա լցուցիչ-

ները։ Մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը նրանք սկսե-

ցին հողակտորներ գնել 'Հարադաղի շրջանում։ Բայց ս/ատերազմր 

և առևտրական տան՝ դրան հաջորդած, սնանկացում բ ի ղերև հա-

նեցին այդ փորձերը12։ 

Ընդհուպ մինչև մեր դարի 6 0 ֊ ական թվականները Իրանի հււ֊ 

ղատարածությունների ճնշող մեծամասնությունը գտնվում էր խո-

շոր կալվածատերերի ձեռքում։ Միայն հողային ռեֆորմի իրակա-

նացման ընթացքում իրանական իշխանությունները բռնեցին կալ-

վածատիրական խոշոր հողատիրությունը որոշ չափով սահմանէս-

փակելու ուղին։ Սակայն այդ ռեֆորմը դեռևս չի իրագործվել հալ 

գյուղացիներով բնակեցված շրջանների մեծ մասում։ Հնարավոր Է, 

որ այն ընդհանրապես չանդրադառնա այղ շրջաններից շատերին, 

քանի որ դրանք (օրինակ՝ Չհարմհալը, Փերիան, Բուրվառին, 

Գյափլան և ուրիշներ) գտնվում կամ հարում են ցեղերի (րախ-

տիարներ, լուրեր և այլն) բնակության գոտուն, որի վրա հողային 

ռեֆորմր աննշան չափով Է տարածվում'3Հ 

10 Ավ. Եդզաշ՚յսւն, Իրան/, Չ^արմհալ պավաոը, Լ չ 22—23։ 
11 /1. Султан-заде. Персия. М.. 1924. стр. 66. 

13 «Վերածնունդ,՛, 1033, Հուլիսի 11։ 
13 А. И. Демин. Аграрные преобразования в современном Иране, сб 

«Иран», М., 1963, стр. 117. 
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Ա յսպիսով, իքէ անում Հայ գյուղական բնակչության միջավայ-

րում գոյություն ուներ Ա ներկայումս Էլ ունի շաՀագործվող գյուղա-

ցի,,,թ յան բավականին и ավար գաՆ.էվ..,ձ. սակայն շահագործողնե-

րի կալվածատիրական դասակարգ գոյություն չուեր. 

Սակայն կալվածատիրական դասի բացակայությունը յ . ք,յա_ 

նակում, թե այն գուրկ Է դասակարգային շերտավորումից, Հայ 

գւուղացիների միշև գոյություն ունեն դասակարգային մի բանի 

ենթաբաժանումներ՝ աղբատներից ու միզակներից մինչև Հարուստ 

դ ւուղացիներր. Միաժամանակ դասակարգ՛ս յին շերտավորումներ 

կան վարձակալ-դւուղացիների ու սեփականատեր գյուղացիների 

միջև. 

Իրանի Հւուղական բնակչության դասակարգային դրության 

չափանիշր գյուղացու՝ սեփականության նկատմամբ (հող, քարշ-

ուժ, գւուղատնտեսական գործիքներ և այլն) ունեցած հարաբերու-

թյունն Է։ Հայ գյուղացիների՝ հողային սեփականության նկատ-

մամբ ունեցած հարաբերությունները պարղելու համար դիմենք 

Չհարմհալ, Փորիա, Քեարվանդ և Բուրվառի շրջանների վերաբեր֊ 

/ալ 1ГՊարսկահայ տարեցույցում и 1927 թ. հրապարակված տըվ֊ 

յա քներին. 

Աղյուսակ 1 
Հողատերերի և խոշնեշինների1Հ թիվը երեք շրջաններում 

Տների թիվը Հողագործ, Խոշ%ե շիններ 

Ջ Հ Ա՛րմ Հ ՚ ՚ ՚ յ 767 487 280 
Փհր/ւա ե ՝ԲԼ արւիս՚ե՚ւ 1881 1248 633 
Ր ուր ւիւա ի 680 469 211 

3328 3304 11242 

Ինչպես երևում Է բերված աղյուսակից, այդ շրջանների հայ 

գյուղացիական ընտանիքների մեկ երրորդից ավելին հող չուներ և 

այն չէր էլ վարձում, Իսկ գյուղացիների այն մասր, որ զբաղված էր 

Լրկրա դործութ յամբ, ոՊարսկահայ տարեցույցի•»"• տվյալներից 

պարզվում է, որ Հողագործներից Փեոիայի շրջանում սեփական Հո-

ղակտորներ ունեին 427 ընտանիք, Չհարմհալում՝ ՝17, իսկ Բուր-

վառի շրջանում գյուղացիներից և ոչ ոք հողատեր չէր. Հողատեր 

Խոշնեշինները գյուղերի այն բնակիչներն են, որոնք Հող չունեն և այն չեն 

վարձակաքում. Նրանց հարուստ մասր ղբաղվում է առետրով և վաշխառությամբ, 

իսկ աղբատներր՝ բատրակությամբ և վարձու աշխատանքով, 

15 „ Պ ա ր ս կ ա հ ա յ տարեցույցն, 1927, էշ 62, 
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գյուղացիների մեծամասնության Հողակտորները ընդամենը մի 

քանի ջրիբ էին կազմում1*, իսկ սեփականատեր.դյռՂացի 444 ըն-

տանիքներից 244-ը մշակում էին նաև -ւրՐշներից Լիացուցիչ Վ ա Ր ֊ 

ձած Հողակտորներ- -՝*-"-աբար միայն 200 հայ ընտանիք ունեին 

իրենց պա*՝-ս!նեՐԸ լրացնելու չափ հող, 

Հերը բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ 1927 թ. Իրանի 

երեք շրջաններում հողազուրկ հայ գյուղական ընտանիքների թիվր 

կազմում էր մոտավորապես 87°/հ,, քիչ հող ունեցողներինը՝ 7 և 

ընտանիքների միայն 6°/օ-ն էր ապահովված հողով։ 

Հողազուրկ էր նաև կենտրոնական նահանգների այլ շրջան-

ների, ինչպես նաև երկրի հյուսիսի գրեթե գյուղական ողջ հայ 

բնակչություն ը։ 

Հաջորդ տասնամյակների Հողազուրկ, սակավահող և հողատեր 

հայ գյուղացիների ընդհանուր փոիւհարաբ երություն ր, ի տարբե-

րություն ամբողջ երկրռւմ տիրող փոխհարաբերության, փոփոխվել 

է. նվազել է հողազուրկ և սակավահող գյուղացիների թիվը։ 40-ա֊ 

կան թվականներին այդ փոխՀարաբերոլթյան փոփոխմանր ակըն-

հայաոբեն նպաստեց գյուղական, գլխավորապես հողազուրկ և 

սակավահող բնակչության, տեղափոխությունը դեպի քաղաքներն 

ու արդյունաբերական կենտրոնները։ 1946 թ. այդ պրոցեսը զու-

գադիպեց Հայերի՝ Իրանից Հայկական ՍՍՀ Հայրենադարձվելուն։ 

Այդ ժամանակ Հայկական ՍՍՀ փոխադրվեց 15.000 գյուղացի. 

Ավելի քան 10.000 գյուղացիներ, որոնք հայրենադարձության դա-

դարեցման պատճառով չէին հասցրել մեկնել հայրենիք, բնակու-

թյուն հաստատեցին Թեհրանում և, մասամբ, Թավրիզում։ 

Չնայած գյուղական աղքատ զանգվածների քաղաք տեղա-

շարժվելուն, ինչպես նաև Սովետական Հայաստան ներգաղթելուն, 

տեղի գյուղական Հայ բնակչության մեջ ներկայումս էլ ճնշող մե-

ծամասնություն են կազմում Հողազուրկ և սակավահող խավերր։ 

Սակայն Հայ գյուղական բնակչության հողազրկության, Հետևա-

պես նաև դասակարգային շերտավորվածության աստիճանր տար-

բեր է և կախված է նրանց բնակության շրջանի պա յմ աններից. 

Այսպես, Փերիայի շրջանում, մի շարք պատմական ու տնտեսական 

հանգամանքների, մասնավորապես Իրանի շահերի վարած կենտ-

րոնական շրջանն երի զարգացումը խթանող քաղաքականության 

շնորհիվ, մանր հողատերերի թիվը ավելի մեծ է, քան որևէ այլ հայ 

բնակավայրում։ Հայտնի է, որ Իրանում գյուղացիներր զատորոշ-

Ջրիբը հավասար է 1081 քմ, 
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վում են արտադրամիջոցների նկատմամբ իրենց սևփականու-

թլամբ, գլխավորապես ունեցած բանող (քարշող) անասունների և 

գյուղատնտեսական գործիքների բանակով։ 

Վարձակալող գյուղացու ձեռքի տակ ևղադ Ր.„ն„ղ անասուն-

ների թիվր կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ ի վէ-ր,„ 1 ա լ 

ղրանով Է и/ ա յման ա վորվում վարձվող Հողակտորների մեծությոլՆլ. 

և, Հե։ոեա։գես։ գյուղացիական բնտանիքի ապահովվածության աս֊ 

տի սանր։ 

Որպես կանոն, Հայ գյուղացին ավելի քիլ թվով լծկան անա-

սուններ աներ, քան տեղական այլազգի բնակիչները։ Դրա պատ-

ճառն այն Է, որ ի տարբերություն վերջինների, Հայերը զուրկ են 

արոտավայրերից ու մարգագետիններից։ 

Աոավել դժվարին պայմաններում Է գտնվել երկրի Հյուսիսս։֊ 

էին նաՀանգների Հայ բնակչությունր։ Բավական Է ասել, որ նույ-

նիսկ ՏՕ֊ ական թվականներին ՛Լար ադա ղի շրջանի Հայ գյուղացի-

ների մեծ մասը չուներ սեփական քարշող անասուններ։ Ուրղության 

գյուղում այդ ժամանակ 23 ընտանիքներ ունեին... միայն 22 եզ։ 

Մոտավոր Հաշվումներով գյուղացիները վարձում են մի ջոֆթից՝7 

կ պակաս Հողակտորներ, իսկ ունևոր գյուղացիներից յուրաքանչյու-

րը. վարձում Էր 2 ջոֆթից ավելի Հողակտոր։ Քանի որ Հայ գյու-

ղացիներից շատերը իրենց սեփական բանող անասունները չու-

նեին, նրանք չէին կարող քիչ թե շատ ավելի մեծ չափի Հողակտոր-

ներ վարձել։ 

Աղքատ խավերից Հետո, ըստ թվաքանակի երկրորդ խումբն 

են կաղմում Հայ գյուղացիների միջակ շերտերը։ նրանք Համեմա-

տաբար ավելի շատ են Փերիայի շրջանում։ Սրանք այն խորդե-

մալեք֊ գյուղացիներն են, որ ունեն մինչև մեկ ջոֆթ Հող։ Միջակ-

նևրի շարքն են դասվում և լրացուցիչ Հողակտորներ վարձող սա֊ 

կավաՀող գյուղացիները, ինչպես նաև զույգ եղ ունեցող և մի 

ջոֆթ Հող մշակող Հողազուրկները։ 

Գյուղացիական միջակ տնտեսությունները Քազազ։ Քամարա, 

Ղ՚սրաղան և Ռիգայե շրջաններում ավելի քիչ են, քան Փերիայի 

շրջանում ։ 

Իրանի Հայ գյուղական բնակչու/էյան ընդՀանուր թվում ունևոր 

գյուղացիները աննշան տոկոս են կազմում և ներկայումս Հանդի-

պում հն միայն Փերիայի շրջանում։ նրանք առավելապես խորդե-

մալեք նհրի, վարձակալ֊ գյուղացիների և խոշնե շինների ունևոր 

" " 7 7 ' (մի զույգ եղ)— մի օրում մի զույգ եզով վարելի Հողակտորի չափ։ 
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խավն են ներկայացնում և զբաղված են վարկատվությամբ, անս,, 

սուններ վարձու տայով, վաշխառությամբ և ս-յ^' 

Հայ բնակչության ունեցվածքա անհավասարության մասին 

են վկայում ՉհարմՀ-ժ չՈանին վերաբերող հետևյալ տվյալները, 

Հարուստ օ.-լՂացԻն " լ ն ե Ր 50—60 ոչխար, 1—2 ձի, երկու զոլյդ 

Ье- О —4 Կ " Վ ' 5 ՜ 6 Գրաստ, 8 — 10 հավ, 2 — 3 ջրիբ այդի, 3—3 

խաբբա1Տ վարելահող, 300 —400 ծառ, 6 — 7 կով և այլ ունեցվածք 

ու եկամտի աղբյուրներ. Իսկ աղքատ գյուղացին՝ «երկու կտոր փա֊ 

լաս ու մի քանի մերկ մանուկներ, որոնց կլոր տարին կիսաքաղց 

Լին պահումս"» 

Հայ գյուղացիության մեջ ունևորների ու աղքատների հարա-

բերակցությունը հետևյալն է. աղքատներ՝ 5 5 % , միջակներ՝ 3 5 % , 

ունևոր գյուղացիներ՝ 10%։ Այս հարաբերակցությունր բնորոշ է 

Փերիայի շրջանինէ Մյուս շրջաններում այն փոխվում Է՝ միջակների ու 

չունևորների հաշվին նվազում Է ունևոր գյուղացիության տոկոսը։ 

Չունևորների թիվը հատկաս/ես մեծ Է Բուրվառի և Ղարադաղ շըը֊ 

ջանէ՛երի հ ա յկական գյուղերում. 

Ինչպես նախկինում, գաղութում համեմատաբար խոշոր սե-

փականատերեր են հայկական եկեղեցիները, ինչպես նաև դպրոց֊ 

ներր, բարեգործական ընկերությունները և այլնг Ձևականորեն 

հոգևոր ուսումնական հաստատությունների, որբանոցների, վան-

քերի և այլ հիմնարկների սեփականությունը համարվող հողերը 

նույնպես փաստորեն եկեղեցիներինն են, և նրանց եկամուտներից 

առավելապես բարձրաստիճան հոգևորականությունն Է օգտվում. 

Այգ հողակտորների մեծ մ ասր գտնվում Է Փերիայի շրջանում 

և պատկանում Է Ամենափրկիչ վանքին, նոր Ջուղայի եկեղեցինե-

րին, դպրոցներին, զանազան կազմակերպությունների և հիմնարկ-

ների։ Այդ հողամասերի չափերի ու արժեքի մասին պատկերացում 

Է տալիս ներբեր յալ ցուցակը, որ կազմված Է 1946 թ. հայերի այդ 

շրջանը հայրենադարձվելուց անմիջապես հետո։ 

Ինչպես երևում Է ցուցակից, նոր Ջուղայի հայկական եկեղե-

ցիներին, դպրոցներին ու մյուս հիմնարկներին են անցել հայրե-

նադարձությունից հետո շրջանում մնացած 16 գյուղերից 9-ի հո-

ղաբաժինները։ Դրանցից Բոլորտն գյուղի հողերը ամբողջությամբ 

պատկանում են Ամենավ։րկիչ վանքին ու դպրոցներին։ Դրանց ար-

ժեքը կազմում Է Փերիայի շրջանում նոր Ջուղայի եկեղեցիներին և 

18 Խաբրան հողային չափի միավոր Է, 1 խարբան հավասար Է 0.96 հա.։ 
19 Ավ. Եւյգարյան, Իրանի Ձհարմհալ գավառը, կ 48, 
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Աղյուսակ ? 

Գյուղի անվանումը 

Բոլորան 
Չի գան 
Բոլորան 
Խոյգան 
Ս ան գի բար ան 
նամ ակերտ 
Բար գուն յ» 

յ> 
V վարեն 

Դարաբեդ 
Մ իլակևրտ 

յ» 
Ս ան գի բ ա ր ան 

յ> 

Նամ ակերտ 

Սվարեն 

Ում է պատկանում Հողի չափը Եկամ ոստը 
( Տողավարձը) 

նոր Ջուղայի ազգային դպրոցներին յ» 
վանքի հոգև. սեմինարիային յ> 

Կանանց բարեգործական ընկ. 
Աղվանյանցների ֆոնդին յ> 
Որբանոցին 
Ս. Ա արգի и եկեղեցի 
Ս• Լուսավորիչ եկ. 
Ս. Ս տեփանոսի եկ, 
Ս. Հովհաննես 
Ս. Աստվածամոր 
Ս. ներսեսի եկ. 
Ս. Ստեփանոս եկ. 
Ս. նիկողոս եկ. 
Ս. Մ ինաս 
Ս. Ստեփանոս 

Արժեքը թոսման 

5 6 մասա 135 խարվար 38,333 
33 իւ ար բա 60 26,300 

1 6 մա и 27 11,667 
2/7 во 30,000 
3 ղա՛նդ 3—1/6 1,200 

46 քոու 13 17,500 
6 9ոու. в 3,000 
2 в 3,000 
2 в 3,000 
2 4 2,000 
1 1/2 300 
1 մաղրա 2—1/3 1,200 

14 շՈու 3—1/2 1,750 
13 խարրա 38 19,000 

1/2 շ 1,000 
1-1,2 4 ե 1/2 2,250 
1/2 3 1,500 
3/4 4 Տ ,000 
2—1/2 3 1,500 
112 2 3,000 
3 6 3,000 
1/2 3 1,500 

1вг,202 

$•1,833 

63,307 

9,300 

34,50021> 

20 ՍՍՀ, ԿՊՊԱ, ֆ. 57, Իրանա ֊հնդկական թեմի աոաշնորդի՝ կաթողիկոսին ներկայացրած 7 սեպտեմբերի 1946 թ. պաշտո֊ 

նական դրության հավելվածից։ Խարվարը-կշռաչափ է, որը հավասար է 100 թավբիզյան մանի (բաթմանի), այսինքն 296,9 (300) կգ, 

թավրիզյան 1 մանը—2,969 կգ։ 



այլ հիմնարկներին պատկանող բոլոր հողատարածությունների 

արժեքի գրեթե մեկ երրորդը։ 

'Լարադաղի շրջանի երեք՝ Նորայեն, ՏԼիլակա և Հյուժ գյուղերի 

հողերը գնված են հյուսիսային շրջանի բնակիչների նվիրատվու-

թյուններով և Թավրիզի թեմական առաջնորդարանի անունով 

գրանցված են որպես վակֆային հողեր՛՝։ 

Քաղաքաբնակ հայերի սոցիալական կազմը Իրանում համա-

պատասխանում է երկրռւմ գոյության ունեցող դասակարգային 

շերտավորմանը։ Սակայն քաղաքային հայ բնակչության սոցիալ-

տնտեսական դրությունը ևս իր յուրահատուկ գծերն ունի։ Դրանցից 

մեկն այն Է, որ քաղաքային հայ բնակչության մեջ խոշոր ձեռնար-

կատերերը աննշան տոկոս են կազմում։ Տեղական գործարար շըր-

ջաններոլմ հայերը հազվադեպ են միջին ձեռնարկատերերի դիր-

քից ավելի վեր բարձրանում։ Այդ երևույթի պատճառը ամենից ա-

ռաջ երկրռւմ առհասարակ արդյունաբերական արտադրության 

թույլ զարգացած լինելն է, ինչպես նաև լայն գործարար ակտիվու-

թյան բացակայությունը։ Սակայն այս բացատրությունը հեռու է 

լիակատար լինելուց։ 

Հայերի մեջ խոշոր ձեռնարկատերեր չլինելու պատճառներից 

մեկն էլ տիրապետող ազգի ներկայացուցիչների համեմատությամբ 

նրանց իրավունքների սահմանափակումն է։ Դրանցից գլխավո-

րը պետական ապարատի ու կառավարող վերնախավի հետ բա-

վարար կապեր չունենալն է։ Նման պայմաններում հայ ձեռնար-

կատերերը չեն կարող օգտվել այն արտոնություններից ու իրա-

վունքներից, որ ունեն իրանական ազգային բուրժուա զի ա /ի ներ-

կայացուցիչները և, հետևաբար, ի վիճակի չեն քիչ թե շատ կայուն 

դիրք գրավել երկրի տնտեսության մեջ։ 

Չի կարելի ուշադրություն չդարձնել նաև Իրանի քաղաքային 

հայ բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մի այլ առանձ-

նահատկության վրա։ Բանն այն է, որ քաղաքաբնակ իրանահայե-

րի մեջ մանր ձեռնարկատերերը մեծ տոկոս են կսւզմոււէ։ <гՊարս-

կահայ տարեցույցիյ> տվյալների համաձայն քաղաքաբնակ աշ-

խատող հայերի մեջ, օրինակ, մինչև 30-ական թվականները։ մանր 

ձեռնարկատերերը կազմել են 15%։ Քաղաքների հայ բնակչության 

մանր ձեռնարկատերերի տոկոսը մոտավորապես այդպիսին Է 

նաև ներկայումս։ 

21 էԱմենուն տարեգիրքը», 1958, Էչ 431։ 
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Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ քաղաքներում, հատկապես 

Ւեհրանում, մանր ձեռնարկատերերի այդպիսի բարձր տոկոսը 

պատճառ է դարձել, որպեսզի։ արտասահմանյան մի քանի հեղի-

նակներ իրենց աշխատություններում խեղաթյուրված՛ պատկերա-

ցում տան հայ բնակչության սոցիալական կազմի մասին։ Այսպես, 

էլվեI Սաթթոնր, նշելով թե իբր քաղաքներում հայերը մեծ մասամբ 

զբաղված են առևտրա-ֆինանսական գործունեությամբ, անհիմն 

կերպով Իրանի հասարակության մեշ հայերի դրությունը նմանեց-

նում է հրեաների վիճակին՝ Եվրոպայոլմ22։ 

Այդպիսի համեմատությունը վերապահումներով անգամ, 

քննադատութ/ան չի դիմանում։ Մանր ձեռնարկատերերը երբեք 

չեն բնորոշել և չեն բնորոշում ղաղութի սոցիալական դեմքը։ Մենք 

արդեն նշել ենք, որ Իրանում դարեր շարունակ գաղութի բնակչու-

թյան մեծամասնությունը կազմել են գյուղացիությունն ու արհես-

տավորները։ 20-ական թվականների սկզբին գաղութի սոցիալա-

կան այս բաժանումը հիմնականում համընկնում էր ամրոզշ երկրի 

սոցիա/ական բաժանմանը։ 

Ընդհուպ մինչև 1946 թ• երկրի հայ բնակչության մեծամաս-

նությունը առաշվա պես կազմում էին գյուղացիներն ու արհես-

տավորները։ Այդ ընդունում է անգամ ամերիկյան բուրժոլական 

պատմաբան Վիլյամ Հյուղը։ Ըստ նրա տվյալների, 40-ական թվա-

կաններին Իրանի հայ բնակչության մեծ մասը ընդգրկված էր 

գյուղատնտեսության մեջռ։ Ամերիկյան մի ուրիշ հետազոտող 

Լեոնարդ Բինդերը նշում է, որ ազգային բոլոր փոքրամասնություն-

ներից միայն հայերն են, որ զգալի թիվ են կազմում գյուղացիու-

թյան և գյուղական բնակչության մեջ"։ 

* * * 

Իրանում հայերի համար զբաղմունք ընտրելու հնարավորու-

թյունները համեմատաբար սահմանափակ են։ Այս առումով առա-

վել դժվարին կացության մեջ էր հայ բնակչության կրթված մասը։ 

Գլխավորապես նրա վրա են տարածվում պետական կառավարման 

հիմնարկներում, ղեկավար ապարատում հայերի մասնակցության 

իրավունքի սահմանափակումները։ Իրանահայերի սոցիալ-տնտե-

սական դրության այս յուրահատկությունը մատնացույց է անում 

22 Լ. Р. ЕШ\\֊Տսէէօռ, Мойегп 1гап, Լօոձօո, 1941, р. 15. 
23 ШШат Տ. Нала, кап, Ке^-Уогк, 1946. р. 108—109. 
" В1пЛег ЕеопагЛ. кап; роШ1са1 йеуе1ортеп! 1п сЬап^п^ в о с ^ у 

Ме\у-1егвеу, р. 162. 
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նույնիսկ Վիլյամ Հյուղը։ Նրա խոսքերով ասած, մինչև XIX դ. 

իրանահայհրը գտնվում էին սոցիալական ստորին դրության 

(50С1а1 шГеПОГиу) մարդկանց վիճակում, Նա նշում է նաև, որ 

հայերի դիրքը ամրացավ միայն XIX դ., երկրռւմ օտարերկրյա տե-

րությունների ազդեցության շնորհիվ։ Հայերից ոմանք այդ շըր-

ջանում նոլնիսկ բարձր պաշտոնների հասանм» 

XIX դ. հայազգի աոանձին անհատներ, իրոք, բարձր պաշ-

տոններ էին զբաղեցնում պետական և ղեկավար մարմիններում։ 

Հայերից ոմանք այդպիսի պաշտոններ էին գրավում ընդհուպ մին-

չև մեր դարի 30-ական թվականները։ Սակայն արդեն 20—30-ական 

թվականներից իր դիրքերն ամրապնդած իրանական ազգային 

բուրժուազիան և կալվածատերերը սկսեցին ավելի սահմանափա-

կող քաղաքականություն վարել հայերի և ազգային այլ փոքրա-

մասնությունների նկատմամբ։ Իրանական իշխանությունների այդ 

քաղաքականության արդյունքները հատկապես զգալիորեն անդ-

րադարձան հայ բնակչության սոցիալ-տնտեսական դրության վրա։ 

էլվել Սաթթոնը այս կապակցությամբ հավաստում է, որ «Հայերը 

բոլորից շատ տուժեցին... նրանց մերժում են պետական ծառա-

յության ընդունել, և նրանք դժվարանում են որևէ տեղ աշխատանք 

գտնել՛°։ Վիլյամ Հյուղը, իր հերթին նշում է, թե яՀայերը... ամե-

նից շատ վնաս կրեցին այդ. փոփոխությունների պատճառովս։ Նա 

այդ երևույթը բացատրում է իրանական ազգային կադրերի աճով 

ե ազգային հակասությունների սրումով^1։ 

Ստեղծված հանգամանքներում հայ քաղաքային բնակչության 

կրթված խավի ներկայացուցիչները ձգտում են ձեռք բերել այնպի-

սի մասնագիտություններ, որոնք հնարավորություն կտային հար-

մարվել երկրռւմ ստեղծված պայմաններին և ապահովել ապրուս-

տի մինիմում։ 

Դրանից ելնելով, տեղի հայ մտավորականությունը սովորա-

բար ձեռք է բերում այսպես կոչված «ազատ մարնագիտություն-

ներՖ—բժիշկ, փաստաբան, ուսուցիչ, ինժեներ և այլն։ 

Իրանում բազմակողմանի վիճակագրություն չլինելու պատ-

ճառով մենք պաշտոնական տվյալներ չունենք գաղութի մտավո-

րականության թվյի մասին։ Այս բացը ինչ-որ չափով լրացնում են 

տեղի հայ պարբերական մամուլից քաղված տվյալները։ Այսպես, 

30֊ական թվականներին Թավրիզի 1533 զբաղված հայերից (տղա֊ 

И т ш а т Տ. աստ, р . 108—109. 
" Լ. Р. ЕШИ-ЬиНоп. Моёегп 1гап, р. 146. 
" тШсип Տ. Наав, 1гап, р. 171—172. 
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մարդ և կին) 70-ը ուսուցիչներ էին, 27-ը՝ բժիշկներ, 48-ը՝ իրա-

վաբան, երաժիշտ և ա զ (Гազատ մ ասն ա գիտ ութ յունն երի» ներկա-

յացուցիչներ։ Միասին նրանք կազմում էին աշխատող հայերի 

ընդհանուր թվի 10%-ը։ Հայ բնակչության Թեհրանում կենտրո-

նանալուն զուգընթաց (՛ազատ մասնադ իտություննեբի» ներկայա-

ցուցիչների թիվն այնտեղ համապատասխանաբար աճում էր։ ՛Ներ-

կայումս մայրաքաղաքում ազատ մասնագիտությունների տեր հայ 

մտավորականների թիվը մոտավոր տվյալներով կազմում է ոչ 

ավելի քան 10%։ 

Չնայած գոյություն ունեցող սահմանափակումներին, իրանա 

հայերի մեշ, այնուամենայնիվ, կան որոշ թվով ծառայողներ։ 20 — 

ՅՕ֊ական թվականների համեմատությամբ ծառայող հայերի թի-

վը ներկայումս զգալիորեն նվազել է։ Սակայն դա նկատելի է գրլ-

խավորապես իրանական գերատեսչություններում, բանկերում և 

այլն։ Դեռևս 30-ական թվականներին և, հատկապես, II համաշ-

խարհային պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո հայերի մի 

մասը աշխատանքի անցավ արտասահմանյան ֆիրմաների ու ըն-

կերությունների տեղական մասնաճյուղերում28Ոչ մեծ թվով իրա֊ 

նահայեր, գլխավորապես Թեհրանում, ծառայում են տեղի սովե-

տական հիմնարկներում՝ ռուս-իրանական բանկում, սովետական 

(ГԿարմիր խաչի}> ընկերության հիվանդանոցում և այլուր։ Իրա-

նական գերատեսչություններում հայ ծառայողները հիմնականում 

ցածր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Միշին պաշտոնների են միայն 

նավթային, ֆինանսական և այլ կարգի հիմնարկությոմւներում աշ-

խատող մի քանի հայ մասնագետներ։ 

Քաղաքաբնակ զբաղված հայերի ընդհանուր թվում ծառայող-

ները ներկայումս 10%-ից պակաս են։ 20 — 30-ական թվականնե-

րին նրանք Ւավրիզում կազմում էին 14,5, Արաքոլմ՝ 14,22% և 

այլն։ Ինչ վերաբերում է Իրանի հայ բանվորների թվին, ապա 

նրանք գաղութի բնակչության ընդհանուր թվի համեմատությամբ 

նշանակալից չափով ավելի մեծ տոկոս են կազմում, քան իրանցի 

բանվորները՝ երկրի արմատական բնակչության ընդհանուր թվի 

համեմատությամբ։ 1956—1957 թթ. Իրանի բանվոր դասակարգր 

երկրռւմ զբաղվածների թվի համեմատությամբ կազմում էր 23'/օ։ 

Այնինչ 30-ական թվականներին &՝ավբիղում բանվորները կազմում 

էին զբաղված հայերի 28%-ը։ Ներկայումս, եթե նկատի առնենք, 

28 Шпйег, Ьеопагй, 1гап: РоНИса! с1еуе1ор1пеп1 1п сЬап§[1п)т вос1е1у, 
р. 163. 
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որ գաղութի քաղաքաբնակ Հայերի թիվը երկու անդամ գերազան-

ցում է երկրի քաղաքային բնակչության տոկոսը, ապա քաղաքնե-

րում և արդյունաբերական կենտրոններում Հայ բանվորների թիվը 

առնվազն կրկնապատկվել է։ Հայ բանվորների խավը աճել Է գըլ-

խավորապես ի Հաշիվ Հողազուրկ կամ սակավաՀող գյուղացիների։ 

Ընդսմին, պետք Է նկատի ունենալ, որ քաղաք տեղափոխված, 

նախկինում գյուղատնտեսության մեջ աշխատող սակավաՀող Հայ 

գյուղացիների (առանձնապես աղքատ խոշնեշինների) մի մասը 

ըստ Էության միայն փոխեց իր բանվորական մասնագիտությունը։ 

Հայ բանվորության շրջանում վերջին տասնամյակներում 

ավելացել Է գերազանցապես արդյունաբերական և շինարարական 

բանվոյւների թիվ_ը։ Այս տեսակետից Հայ բանվորների կազմը մի 

քանի գծերով տարբերվում Է իրանական բանվոր դասակարգի 

կազմից։ Այսպես, հայերը ավելի շատ զբաղված են մշակող ար-

դյունաբերության ու շինարարության մեջ, քան գյուղատնտեսու-

թյան։ 

Հայերի թիվը նշանակալից Է նաև նավթարդյոմւաբերոլթյան 

բնագավառում և ֆաբրիկա-գործարանային պրոլետարիատի կազ-

մում։ Այսպես, «Ալիք» թերթի տվյալներով Աբադանի նավթարդյու-

նաբերության մեջ վերջին տարիներս զբաղված Էին մինչև 1.200 

Հայ բանվորներ։ Իսկ ըստ պաշտոնական տվյալների, 1956/1957 

թթ. Աբադանի նավթազտիչ գործարանում աշխատում Էր ընդամե-

նը 24,2 Հազար մարդ։ 

Արդյունաբերության մեջ աշխատող Հայերը ձեռք են բերել 

իրենց համար մի քանի նոր մասնագիտոլթյուններ։ Բնականաբար, 

այստեղ որոշակի ազդեցություն ունի նաև Իրանի արդյունաբերու-

թյան զարգացման բնույթը, նոր ճյուղերի երևան գալը։ Եթե 20 — 

30-ական թվականներին հայ բանվորները հիմնականում տիրա-

պետում Էին կաշեգործի, ծխախոտագործի, օճառագործի, պան-

րագործի, երշիկագործի, գորգագործի և այլ մասնագիտոլթյուննե-

րի, ապա վերջին տասնամյակներում նրանց միջավայրերում ար-

դեն երևան են եկել ոչ քիչ թվով մետաղագործներ, մեխանիկներ, 

խառատներ, փականագործներ, Էլեկտրիկներ, մոնտաժողներ և 

այլն։ 

Իրանում հայերի կյանքի սոցիալ-տնտեսական պայմանները 

անհրաժեշտաբար թելադրում են ձեռք բերել բանվորական այն-

պիսի մասնագիտություններ, որոնք կբավարարեն տեխնիկայի 

զարգացման ներկայիս պահանջները, կխթանեն նրանց որակա֊ 

210-



վորման բարձրացում ը և այլն։ Այսպես, է՛րանի նավթարդյունա-

բերության մեջ Հայ նավթագործներից շատերը տիրապետում են 

զանազան մ ասն տգիտությունն ե րի, վարպետներ են և կամ մտնում 

են տեխնիկական միջին անձնակազմի մեջ։ 

Խոլզիստանում, և հատկապես, Արագանում արտասահման-

յան մոնոպոլիաների վարած քաղաքականության Հետևանքով հայ 

բանվորները հաճախ ենթարկվում Էին մասսայական գործազըր֊ 

կության։ Անգլո֊իրանական նավթային ընկերությունը, որին հե-

տագայում փոխարինեց Միջաղգային նավթային կոնսորցիումր, 

հետևողականորեն անց Էին կացնում արտագրության ավտոմա-

տացման և բանվորներին աշխատանքից ազատելու կուրս։ Աշխա-

տանքից ազատում Էին գլխավորապես որակավորում չունեցող 

բանվորներին։ 50-ական թվականներին ցրեցին այն նավթազործ 

բանվորներին (այդ թվում ե հայերին), որոնք մասնակցել Էին 

նավթարդյունաբերության ազգս։յնացմ ան համար մղված շարժ-

մանը։ Այղ բոլոր արձակումների ժամանակ հայ նավթագործների 

մեջ աճեց (՛բանվորական արիստոկրատիայիս խավը։ 

Արդյունաբերական բանվորներից հետո ըստ թվի երկրորդ 

խումբը գաղութում կազմում են շինարար բանվորները։ Նրանցից 

շատերը նույնպես հաղթահարել են հասարակ բանվորից մինչև 

բարձր որակավորում ստացած բանվորի անցած ճանապարհը։ 

Հաւ բանվորների որակավորման բարձրացմանը նպաստում Է նաև 

աշխատանք/1 արտասահմանյան շինարարական ընկերություննե-

րում, որտեղ նրանք յուրացնում են արտադրության ժամանակակից 

մեթոդներ, հաղորդակցվում նոր տեխնիկային և այլն։ 

Շինարարական բանվորների խմբից հետո մեծ թիվ են կազ-

մում տրանսպորտում, հատկապես՝ ավտոտրանսպորտում, զբաղ-

ված հայերը։ Երկրռւմ ավտոտրանսպորտի զարգացման դեռևս ա ֊ 

ռաջին տարիներին տեղացի հայերից շատերը ձեռք բհրեցին վա-

րորդի, մեխանիկի, ավտովերանորոգողի և այլ մասնագիտություն֊ 

ներ։ Այսպես, 30-ական թվականներին թավյրիզահայ 430 բանվոր-

ներից (տղամարդ և կին) 170-ը ունեին ավտոտրանսպորտային 

մասնագիտություն։ Ներկայումս Էլ գաղութում մեծաթիվ են վա-

րորդն երը, մեխանիկները, ավտովերանորոգողները և այլն։ Վա-

րորդների ճնշող մեծամասնությանը գարաժատեր ֊ձեռնարկատե-

րերից մեքենաներ Է վարձում։ 

Հայերն աշխատում են նաև որպես գյուղատնտեսության բնա-

գավառի բանվորներ։ Հայ գյուղական բնակչության վարձով աշ-
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խաաող հիմնական մասը խոշնեշինների աղքատ խավերն ենг 

՛Սրանք որպես ժամանակավոր կամ սեզոնային բանվորներ գյու-

ղերում վարձվում են տարրեր տեսակի աշխատանքների համար։ 

Հայերի մեշ նշանակալից թիվ են կազմում նաև արհեստավոր 

բանվորները, որոնց հիմնական մասը վարձով աշխատում Է կա-

րի, մոր թ ո Լ և կոշիկի արհեստանոցներում ։ ոսկերչական խանութ-

ներում, փռերում, հրուշակատներում և այլն։ Կանայք զբաղված են 

տնայնագործությամբ, քաղաքներում՝ ձեռագործով, իսկ գյուղե-

րում՝ գորգագործությամբ։ 

Սպասարկման ու առևտրի ասպարեզում զբաղված են համե-

մատաբար ոչ մեծ թվով հայ բանվորներ (քիմմաքրման արհեստա-

նոցներում աշխատողներ, խանութների բեռնակիրներ, զանազան 

մանր գործեր կատարող բանվորներ և այլն)։ 

Ոչ մեծ թվով հայ բանվորներ են զբաղված նաև լեռնարդյու-

նաբերության մեշ (եթե հաշվի չառնենք նավթահանքերը)։ Այս 

բնագավառում նրանց սակավ զբաղվածության պատճառն այն Է, 

որ հանքերի ու հանքահորերի մոտակայքում ընկած շրջաններում 

գրեթե բոլորովին հայեր չեն բնակվում։ 

Իրանահայ գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը դարեր շա-

րունակ եղել են հողագործությունն ու անասնապահությունը։ նա-

յած բնակլիմայական պա յմ աններին, նրանք զբաղված են եղել 

այգեգործությամբ, խաղողագործությամբ, բանջարա-բոստանային 

կուլտուրաների մշակությամբ, մեղվաբուծությամբ և այլն։ Բոլոր 

այս ճյուղերում Իրանի հայ գյուղացիությունը զբաղված Է նաև 

ներկայումս։ 

Գաղութում անասնապահությամբ են զբաղվում հիմնականում 

Փերիա, Քազազ, Ք ամ արա և Բուրվառի շրջանների, ավելի պա-

կաս՝ հյուսիսային նահանգների զյուղացիները։ Սակայն հայերր 

ընդհանրապես ավելի քիչ են զբաղվում անասնապահությամբ, քան 

տեղի գյուղացիները։ Ինչպես արդեն նշեցինք, դրա պատճառր 

արոտատեղիներ և ձմեռային արոտավայրեր չունենալն Է։ 

Գաղութի բոլոր շրջաններում հողը մշակվում Է պարզունակ 

ձևով։ Գյուղս։ տնտես ական հիմնական գործիքները փայտե արորն 

ու փոցխն են։ Բերքահավաքը կատարվում Է ձեռքովյ մանգաղի և 

գերանդու օգնությամբ։ Կալատեղերում մասամբ օգտագործվում 

են եզները, գրաստներն ու ջորիները, բայց բերքի կալսման աշ-

խատանքի նշանակալից մասը, մասնավորապես ցորենի և այլ 
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մթերքների մաքրումը և չորացում ը, նույնպես ձեռքով է կատար-

վում։ Н/ւրհնը մաղում են սովորական մաղի օգնությամբ։ 

Գյուղատնտեսական աշխատանքներում զբաղված են առավե-

յապես տղամարդիկ։ Գոյությոմւ ունի աշխատանքի բաժանում ըստ 

տարիքային առանձնահատկությունների։ Կանայք հիմնականում 

զբաղված են տնային տնտեսության մեշ։ Նրանց մասնակցությունը 

դաշտային աշխատանքներին սահմանափակվում է միայն կալա-

տեղիներում ցորեն մաքրելով։ 

Կանանց հիմնական զբաղմունքը գորգագործությունն է, որը 

յոարածված է գրեթե բոլոր հայ գյուղերում։ Սակայն աւն հատկա-

պես զարգացած է Քազազ, Ք ամ արա, Գյափլա և Բուրվառի, ինչ-

ս/ես նաև Փերիս• և Չհարմհալ շրջաններում։ Արդյունաբերվում են 

հիմնականում ընտիր՝ «խալի» կոչված գորգեր, որոնց պատվիրա-

յոուները վաճառականներն ու գործարանատերերն են։ էժանագին 

գորգերը («կարպետներ»), տարրեր ծածկոցները, փսիաթն ու այլ 

իրերը գործածվում են տնային կարիքների համար։ 

Հայ կանանց ու աղջիկների հյուսած գորգերն ու գորգագոր-

ծական այլ իրերը մեծ պահանջարկ ունեն և բարձր են գնահատ-

վում տեղական շուկայում։ Դրանք Իրանում կոչում են «Արմանի-

բաֆ», որ նշանակում է «Հայկական գործվածք»23։ 

Հայկական գյուղերում համեմատաբար քիչ են հողի ու գյու-

ղատնտեսական արտադրության հետ չկապված այլ զբաղմունք-

ները։ Հյուսիսային շրջաններում այդպիսի զբաղմունքներ գրեթե 

չկան։ Կան աննշան թվով վարպետ-արհեստավորներ, որոնք, որ-

պես կանոն, բավարարում են իրենց գյուղերի պահանջները։ Մյուս 

շրջաններում հայ բնակչության մեջ կան փոքր թվով առևտրական-

ներ, որոնց գործունեությունը հիմնականում սահմանափակվում է 

այս կամ այն գյուղի շրջանակներով։ 

Հայաբնակ գյուղերում արհեստավորներն ու վարպետները 

բաժանվում են մի քանի մ ասն ա գիտությունն երի, որոնցից գլխա-

վորը դարբինները, հյուսները, քարտաշները, ջրաղացպանները, 

.կոշկակարներն ու վարսավիրներն են։ 

* * * 

Հայ ձեռնարկատերերը զգալի տեղ էին գրավում Իրանի տնտե-

սության զարգացման մեշ։ 

29 (ГՊարսկահայ տարեցույցս, 1927, էչ 103, Ս վ . ն դ ւ յ ա ր յ ա ն , իրանի ՋՀարմը-

հայ դավա որ, էշ 43։ 
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Նպատակ չունենալով ցույց տալ երկրի տնտեսության կապի-

տալիստական զարգացման գործում հայերի մասնակցության դեսն 

ու աստիճանը (քանի որ այդ հարցը հատուկ ուսումնասիրության 

առարկա է), համառոտակի նկարագրենք Իրանի հայ ձեռնարկա-

տերերի գործունեությունը 20— ՅՕ֊ական և, ըստ ունեցած նյու-

թերի, հետագա տարիներին։ 

Իրանի հայ ձեռնարկատերերից շատերը օգտագործում էին 

ռուսական շուկայի հետ ունեցած վաղեմի կապերի միջոցով կու-

տակած իրենց փորձն ու գիտելիքները։ Ծագումով ռուսաստանցի 

կամ ժամանակին այնտեղ աշխատած անձինք սկզբում կազմեցին 

ձեռնարկատերերի այդ խմբի կորիզը։ Պատահական չէ, որ հա-

յերին պատկանող գործարանների ու ֆաբրիկաների մեծ մասը 

առաջ եկավ Թավրիզում և Իրանի հյուսիսի այլ կենտրոններում։ 

20-ական թվականներին չորս բաժնետերեր (հայեր և ռուսներ) 

Թավրիզում հիմնեցին բաժնետիրական «Պչելա» ընկերությունր, որը 

գլուխ բերեց մետաղյա մահճակալների ու ամանեղենի արտադրու-

թյունը։ Հետագայում արդյունաբերության այդպիսի ճյուղ ստեղծ-

վեց նաև Թեհրանում։ Ընկերության անդամները միաժամանակ 

ծրարան յութեղենի արտադրության արհեստանոց բացեցին։ Ար-

տադրության մեջ զբաղված էր 18 բանվոր։ «Պ չելան» երկու մեծ 

խանութ ուներ, մեկը՝ Թե՛րանում, մյուսը՝ Թավրիզում։ 

Արդի կապիտալիստական ձեռնարկությոձներին առավել 

նման էին 1925 թ. Թավրիզում ստեղծված ծխախոտի ֆաբրիկան 

և օճառի գործարան ը, որո նց հիմն ադիրներն էին «Միր» ընկերու-

թյան անդամ սալմաստցի Շահգելդյան եղբայրները, որպես հումք 

օգտագործվում էր Տրապիզոնից (Թուրքիա) ներմուծվող, ինչպես 

նաև տեղական ծխախոտը։ Վերջինս աճեցվում էր Ռեզայե շրջա-

նի Սհաթլու գյուղում Շահգելդյան եղբայրների ունեցած հողատա-

րածություններում։ Օճառի պատրաստման համար անհրաժեշտ 

պարֆյումերային յուղր բերվում էր Գերմանիայից։ Ընկերության 

ֆաբրիկայում այն ժամանակ կար 20 բանվոր։ Ծխախոտային ար-

տադրանքն ու օճառը Շահգե/դյան եղբայրները իրացնում էին 

Թավրիզում, Թեհ բանում և այլուր։ 

1928 թ. մոտավորապես նույն մասշտաբի մի ձեռնարկություն 

էին հիմնել Թավրիզում «Հիլս։լ» ընկերության անդամ հայերը։ 

Նրանք բացել էին աղիքների մշակման գործարան։ ուր զբաղված 

էին 15 — 20 բանվոր։ Գործարանի արտադրանքը արտահանվում 

էր արտասահման։ Այդ ժամանակ, ամեն տարի միայն Ամերիկա 
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էր արտահանվում 100—150 հազար աղիք, որն Իրանի արտահա-

նության ավանդական ապրանքներից մեկն էր։ 

20-ական թվականների վերջին Բ՚ավրիզոլմ իրենց գործունեու-

թյուն ր ծա վսւ քեցին նաև Ս ահ ակ յան եղբայրները։ Նրանք հիմնե-

ցին մի գործարան, որը 1930 թ. բաժանվեց լորս արտադրության՝ 

ա/բագաց, տնտաոասղոցա յին, ձիթհան ք և չոր մրգերի պատրաստ-

ման բաժանմունք։ 1935 թ. Ս ահ ակլան եղբայրները բացեցին նաև 

գարեջրի գործարան՝ օրական 3000 շիշ գարեջրի կարողությամբ։ 

30-ական թվականների սկզբին մի խումբ հայեր Թավբիզում 

հիմնեցին <гՕմիդа կաշեգործարանը, որտեղ ընդգրկված էր 35 բան-

վոր։ Դործարանր ամսական մշակում էր 1200 կովի և գոմեշի և 

6 հագար ոչխարի կաշի։ 1936 թ. այնտեղ արդեն աշխատում էր 70 

բանվոր, իսկ նրա արտադրողական կարողությունը կազմում էր 

40 — 50 հագար այծի և ոչխարի, ինչպես նաև 40 հազար կովի ու 

եզան կաշի։ 

1936 թ. տեղի հայ վաճառականներն ու մասնագետները կազ-

մակերպեցին «Րաֆֆի» ընկերությունը, որը 1936 թ. հունվարին 

բացեց ալրաղաց գործարան։ 

Երկար տարիներ Իրանի հյուսիււում մի քանի հայ ընտանիք-

ներ զբաղված էին չոր մրգերի պատրաստությամբ։ Չոր մրգեր 

պատրաստելու համար նրանք օգտագործում էին Մարաղայի շըլւ֊ 

ջանում աճեցվող պտուղների ու խաղողի լավագույն տեսակները։ 

Ջոր մրգերի պատրաստությամբ և արտահանությամբ զբաղված 

էին Աֆթանդիլյանների, Բուդաղյանների, Հարությունյանների, Բաղ-

դասարյանների, Պատմագրյանների ու Արզումանյանների առև-

տրական տները։ Ներկայումս էլ Բ՝ավրիզում և Մարաղայոլմ հա-

յերի ձեռքում է գտնվում չոր մրգերի արտադրության ու վաճառքի 

մեծ մասը։ 

Դեռևս XIX դ. Ռուսաստանից եկած հայերը բամբակազտիչ 

գործարաններ հիմնեցին Խորասանի նահանգի Սաբզեվար քաղա-

քում։ Այդ գործարանները գոյություն ունեին մինչև 1933 թ- ե 

փակվեցին այն բանից հետո, երբ բամբակի առևտուրը պետ ակտն 

մենաշնորհ դարձավ^՝*։ 

Հայերը մի շարք ձեռնարկություններ հիմնեցին նաև Արս։-

քում։ Այստեղ կար գորգագործական մի քանի ֆաբրիկա, որոնք 

պատկանում էին Կարակոզյանների։ Բ՝ելֆեյանների, Թավթաջյան-

30 «Ամէնուն տարեգիրքը}), 1958, էչ 387։ 
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ների և հայ առևտրական այլ տներին։ Այդ ֆաբրիկաներում վար-

ձու աշխատանքից բացի կիրառվում էր նաև քաղաքային ե գյու-

ղական տնայնագործ-գորգագործների աշխատանքը։ Այսպես, 

Գ/ափլա, Քազազ, Ք ամ արա շրջանների, ինչպես նաև Արաքի գրեթե 

բոլոր հայ ընտանիքները իրենց գործած գորգերը հանձնում էին 

առևտրական այդ տներին։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնա-

ժամի տարիներին Արաքի գորգագործական ֆաբրիկաները փակ-

վեցին, բայց չնայած դրան, տնայնագործական գորգագործական 

արհեստը շարունակում էր իր գոյությունը։ 

II համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ղազվինի մա-

նածագործական ֆաբրիկայի տերն էր արդյունաբերող Քյոոօղլը-

յանը։ 

Թեհրանք.г1 երկրի տնտեսական կենտրոն դառնալուց հետո 

Թավրիզի և մյուս քաղաքների դերը նշանակալից չափով նվազեցг 

Դեռևս 20-ական թվականների վերջին և 30-ական թվականներին 

հայ ձեռնարկատերերից շատերը սկսեցին տեղափոխվել Թեհրան։ 

Տեղի հայ ձեռնարկատերերից տ եղա կան մասշտաբով առավել խո-

շորն էր Ռոման Իսաևը (Իսայան), որը 30-ական թվականներին 

հիմնեց առևտրական-շինարարական ընկերություններ։ 

իսաևը Թեհրանում 1933 թ• ստեղծված իրանական առաջին 

գարեջրագործարանի հիմնադիրներից մեկն էր։ Միաժամանակ 

մինչև 60-ական թթ. նա 4 հիմնարկների և իրանական 22 ընկերու-

թյունների բաժնետեր էր և դրանցից մեծ մասի դիրեկտոր-կարգա-

դրիչը։ 

Գաղութի մասշտաբով խոշոր ձեռնարկատերեր էին արդեն 

հիշատակված Ս ահա կյանների, ինչպես նաև Ս արդս յանն երի, Թով-

մաս յանների, Դավիթխանյանների և Աբրահամյանների ընտանիք-

ները։ Միջին մասշտաբի ձեռնարկատերեր էին Ֆրանգյանների, 

Միքա յելյանների և Ար զում ան յանն երի ընտանիքները։ 

Աահակյանների, Ս արգս յանների, Թովմաս յանների, Դավիթխան-

յանների և Աբրահամ յանների ընտանիքները իրենց կապիտալ-

ները ներդրել էին մի քանի արտադրաճյուդերում, որոնցից առավել 

մեծը գինի-օղի արդյունաբերող հիմնարկներն են։ գարեջրի, լի-

մոնադի գործարանները և այլն։ Ֆրանգյանների ընտանիքին է 

պատկանում Թեհրանի կաշեգործարաններից մեկը, իսկ Միքայել֊ 

յաններին ու Ար ղում ան յանն երին՝ մսամթերքների ֆաբրիկաները«-

Թեհրանոլմ մանածագործական ֆաբրիկա է հիմնել Ղազվի֊ 

նից այդտեղ փոխադրված Քյոռօղլյանը։ 
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Հայ սեփականատերերինն են "Մարմարа, «նադերիյյ հյուրա-

նոցն Լ րր, ո-էյֆել» կինոթատրոնը, «Շիմ րան», сг'նադերի» սրճա-

րանները։ Մի քանի հայեր տարբեր բնույթի միջին ու մանր կարգի 

ի/անութների տեր են։ Դրանցից մի քանիսը ավելի մեծ խանութ-

ների, ռեստորանների և սրճարանների բաժնետերեր են։ Թեհրանցի 

հայերը ունեն նաև ավտովերանորոգման արհեստանոցներ, գա-

րաժներ, կենցաղ՛սպասարկման արհեստանոցներ և այլն։ 

Հայ ձեռնարկատերերի մեջ, ինչպես և ամբողջ բուրժուազիա-

յի շրջանում, վերջին տասնամյակներում որակական փոփոխոլ-

թ/ոլններ են կատարվել։ Եթե 20— 30-ական թվականներին մաս-

նավոր ձեռնարկատերերի շրջանում հիմնականում իշխում էին-

առևտրական տները, ապա ներկա յ:։ւմ и առևտրական բուրժուա-

զիայի տեղը գրավել է արդյունաբերական բուրժուազիան։ 

* * 

Հայերի աշխատավորական խավերը Իրանում գտնվում են-

ծանր վիճակում։ Այս իմաստով նրս:նք կիսում են երկրի աշխա-

տավոր բնակչության ճակատագիրը։ 

Իրանում կենսական մինիմումը 1936/37 թթ. պաշտոնապես 

որոշվեց 198,8 ոիալ։ 1945/46 թթ. այն հավասար էր 1753, 

1953/54 թթ. 1964, 1959/60 թթ.՝ 2938, 1960/61 թթ.՝ 3350 ռիա-

լի" ։ Բազմակողմանի վիճակագրական տվյալների բացակայության-

պատճառով դժվար է որոշել իրանցի բանվորների՝ այդ թվում և 

տեղի հայերի աշխատավարձի չափը՝ նայած նրանց որակավոր-

մանը և արդյունաբերության այս կամ այն բնագավառում աշխա-

տելու հանգամանքին։ Միայն արդյունաբերության հիմնական 

ճյուղերի բանվորների ամսական միջին դրույքների մասին եղած 

տվյալներն են հնարավորություն տալիս որոշ պատկերացում կազ-

մելու Իրանի բանվորների աշխատավարձի չափի մասին։ 

Ըստ այդ տվյալների, օրինակ, 1959/60—1960/61 թթ. ար-

դյունահանող և մշակող արդյունաբերության բանվորների ամսա-

կան միջին աշխատավարձը (նայած բնագավառին) տատանվել է 

1216—3312 և 960—2250 ռիալից ժինչև 1344—3817 և 1200— 

2250 ռիալի սահմաններում։ Քանի որ հայերը առավելապես ընդ-

գրկված են մշակող արդյունաբերության մեջ, ապա նրանց ա շ ֊ 

խատավարձային դրույքները բարձր են իրանցի այն բանվորների 

դրույքներից, որոնք աշխատում են արդյունահանող արտադրու֊ 

31 Ш. М. Б иди. Рабочий класс Ирана, стр. 61. 
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թյան մեջ։ Այս կապակցությամբ հայ բանվորների աշխատավար-

ձի չափը որոշելիս կարելի է հիմք ընդունել մշակող արդյունաբե-

րության մեշ աշխատող բանվորների միջին աշխատավարձր, ա յ ֊ 

սինքն՝ 1959—1961 թթ. վիճակով 2264 —2580 ռիալ, 

Չնայած սրան, թվերի ս/արզ համադրումն անդամ ցույց է 

տալիս, որ Իրանի հայ բանվորների մեծամասնությունը լի ապա-

հովում իր ապրուստի նվազաչափը։ 

Հայ բանվորների, ինչս/ես նաև քաղաքային հայ բնակչության 

չունևոր խավերի վիճակը ավելի է ծանրանում նրանց աշխատանքի, 

կյանքի և բնակարանային ծանր պայմանների հետևանքով։ Ապա-

հովագրության սիստեմը, ութժամյա բանվորական օրն ու աշխա-

տանքային այլ օրենքներ Իրանում սկսել են իրագործվել միաւն 

40—50-ական թվականներից։ 

20 —30-ական թվականներին, իսկ մի շարք հիմնարկներում 

նաև պատերազմի տարիներին, աշխատանքային օրը 12 —14 ժամ 

էր տևում։ նույնիսկ ներկայումս արդյունաբերության մի քանի 

ճյուղերում (շինարարության, տեքստիլ, քիմիական, պարֆլումե-

բային) բանվորները աշխատում են 4 և ավելի ժամ։ Տասներկու 

ժամ են աշխատում տնա (նագործական արհեստանոցների բան-

վորները։ 12-ժամյա աշխատանքային օրը «նորմալ վիճակ» է հա֊ 

.մարվում նաև տաքսիների վարորդների համար32։ 

Մի շարք հիմնարկներում բանվորներին զրկում են հանգրստ֊ 

յան օրերից և արձակուրդներից։ Արդյունաբերության շատ ճյու-

ղերի բանվորների վյւա դեռևս չի տարածվում սոցիալական ապա-

հովագրության օրենքը։ 

Հայ բանվորների մի մասը տնտեսական ծանր կացութ(ան 

պատճառով չի կարող սեփական բնակարան ձեռք բերել և ապրում 

Հ վարձու սենյակներում։ 

Հայ գյուղացիների եկամուտների մասին պատկերացում են 

տալիս ՅՕ֊ական թվականների Չհարմհալի շրջանի վերաբեր (ալ 

«Ալիք» թերթի հրատարակած տվյալները։ Հողի անբերրիության 

պատճառով գյուղացին հազիվ էր կարողանում իր ցանածից 4 — 5 

անգամ ավելի հավաքել։ Բերքի առատ տարիներին նա ցանածից 

6—7 անգամ ավելի էր հավաքում։ Մեկ խաբբայի վրա գյուղացին 

տարեկան (աշնանն ու գարնանը) պիտի ցաներ 200—300 շ ահա֊ 

32 А. И. Шамиде, Рабочее и профсоюзное движение в Иране после 
второй мировой войны, 1946—1953 гг., Баку, 1965, стр. 32. 
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կան լիտյՒ* սերմացու, հետևաբար հոլնձի ժամանակ լավագույն 

դեպ բում նա մեկ խաբբայից ստանում էր 800 —900, վատթար 

դես/բում՝ 550 — 700 լիտր հացա՚ւատիկ։ 

Ինչսյես էր բաշխում գյուղացին ստացած բերքը։ Նա սերմա-

ցուի համար թողնում էր 225 լիտր, օգնող բանվորին վճար՝ 100 

ւիտր, տավարը արածացնողին՝ 55 լիտր, ընտանիքին հացի՝ 210 

լիտր, չնախատեսված ծախսեր (անասնակերյ՝ 25 լիտր։ Այգ բոլորը 

կագմում էր 835 լիտր։ Այսպիսով, նույնիսկ միջակ գյուղացին 

միայն լավագույն բերքային տարիներին կարող էր ծախսերը 

հո ղալ։ ՅՕ֊ական թվականներին Փերիայի շրջանում առավել ոլնե-

վոր գյուղացին սերմացուից ու հացահատիկից բացի ընտանիքի 

կերակրման համար 3 — 4 խարվար խնայած ցորեն ու գարի էր ու-

նենում ։ 

Հայ գյուղացիական աղքատ խավերի գրությունը վատթարա-

ցավ II համաշխարհային պատերազմի տարիներին, որի հետևան-

քով էլ ծայր առավ նրանց զանգվածային գաղթը դեպի քաղաք։ 

Ետպատերազմյան տարիներին նույնպես զգալի բարելավումներ 

տեղի չունեցան։ Նույնիսկ «Ալիքս թերթը, աշխատելով իր կողմը 

գրավել աշխատավոր զանգվածներին Ղա ր ա գաղի հայկական գյու-

ղերի աղքատ գյուղացիության 1954 թ. վիճակի մասին գրում էր. 

«...բնակչության կեսից ավելին միայն տարվա վեց ամիսներին 

հաց ունի, մյուս ամիսներին ապրում է պարտքով և կամ թե մի 

կերպ կարճում է իր օրը... Ամեն ձմեռ որոշակի թվով տղամար-

դիկ աշխատանք ճարելու համար գնում են Թեհրան և այլ վայ-

րեր...»3*։ 

Եթե գյուղացի տղամարդկանց մի մասը լրացուցիչ վաստակ է 

որոնում քաղաքներում, ապա մյուս մասը ձգտում է այն ճարել 

իրենց բնակավայրում։ Այդպիսի վաստակի աղբյուր են ճանա-

պարհաշինական աշխատանքը, անասուն արածացնելը և այլն։ Ինչ 

վերաբերում է կանանց, ապա նրանք ընտանեկան եկամտին լրա-

ցուցիչ միջոցներ են բերում գորգագործությամբ։ 

Իրանի հայ գյուղացիության համար ծանր բեռ են հարկերըէ 

Հարկերից առավելապես տարածված է վարձավճարի ւՏասնա-

ւորական սիստեմը։ Վարձակալող գյուղացիները կալվածատիրոջը 

տալիս են վարձված հողերից ստացվող բերքի որոշակի մւսսը։ 

33 Տեղի հայերը լիար են կոչում բաթմանը (մանր)։ Շահական մանը հավա-

սար է 5,939 կղ (6 կգ)։ 
34 ոԱ/իք», 1954, 11 փետրվարիւ 
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Վարձավճարի լափը մեծ մասամբ կախված է հողի բերրիությունից, 

այս կամ ալն հողակտորի օգտագործման ձևից (ջրովի կամ ան-

ջըրդի) և այլ գործոններից։ Հաճախ կալվածատերերը վարձակալ֊ 

վող հողակտորի վճարը որոշելիս նւգատակ են հետապնդում գյու-

ղացիներին կապել հողին։ 

Այդ/դես էին վարվում, օրինակ, բախտիարի խաները Չհարմը-

հա/ում։ Այդ շրջանի գյուղացիների մի մասը կալվածատիրոջն էր 

տալիս բերքի 1 / 4 ֊ ը 3 * ւ Փերիայի շրջանում, որտեղ հողն ավելի բեր-

րի է, կալվածատերերը ստանում էին և ներկայումս էլ ստանում 

են բերքի 1 / Յ ֊ ը ։ Վարձակալող գյուղացիների վիճակը դժվարանում 

է այն պատճառով, որ, ինչպես արդեն նշվեց, նրանց մեծամաս-

՛նությունը զուրկ է բանող անասուններից։ Նրանցից շատերը վար-

ձած մի զույգ եզան դիմաց ստիպված են հողատիրոջը վճարել 

իրենց բերքի կեսը։ 

Անհամեմատ ավելի վատթար պայմաններում են ենթավար-

ձակալ֊ գյուղացին երն ու խոշնեշինների աղքատ մասը։ Նրանք 

կազմում են գյուղացիության ամենաընչազուրկ այն խավը, որն 

զբաղվում է վարձու աշխատանքով կամ բատրակությամբ։ 

Չնայած խորդեմալեք գյուղացիների դրությունը ավելի լավ է, 

քան աղքատ խավփնը, այսուհանդերձ, նրանք ևս ազատ շեն կա[-

վածատերերի, պետության և առևտբա-կոմպբադոբական տարրերի 

շահագործումից։ Նրանց նշանակալից մասը տալիս է բերքի մեծ 

բաժինը կալվածատերերին կամ կուլակներին։ 

Որպես օրինակ բերենք Չհարմհալի շրջանի Հսւջիաբադ գյուղի 

հայ ղյուղացիների 30-ական թվականին տված վարձավճարի վե-

րաբերյալ տվյալները։ Տեղի հողատեր-արբաբները (հողը ւզատ֊ 

կանում էր բախտիարի 3 խան երի) բերքի 113-ից բացի այգիների 

ամեն մի ջրիբից ստանում էին 25 ղրան (ռիալ)3*, 1 կովից՝ 2 ղրան, 

1 ձիուց՝ 2 ղրան, մեկ ոչխարից ու մեկ այծից՝ 10 շահի31։ 

Այստեղ գյուղացին ամեն տարի աճեցնում էր 36 հագար ւիտր 

ցորեն, գարի և հացահատիկային այլ կուլտուրաներ, որը դրամա-

կան արտահայտությամբ կազմում էր 54 հազար ղռան։ Այգիներիդ 

նա ստանում էր 12 հազար ղռան, անասնապահությունից և ա/լ-

3 5 Ավ. ն դ գ ս ւ ւ ՚ յ ա ն , Իրանի ՏՀարմհա/ գավառը, էջ 40։ 
30 Ղրանը դրամական միավորի Հին անվանում է, Հավասար է 1 ոիալի և 

լայնորեն գործածական Հ առօրյայում, 10 ռիալը կազմում Հ 1 թուման։ 
37 ՇաՀին իրանական դրամի Հին անվանումներից մեկն է, Հավասար Լ 0,05 

ռիալի։ 
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նից՝ 4500 ղռան, Այդ ամենը միասին կազմում էին 70500 ղռան. 

Հողատիրոջը գյուղացին վճարում էր 12 հազար լիտր հացահատիկ 

(27 հազար ղռան), այգիների համար՝ 2500 ղռան, որպես հողա-

հարկ՝ 3600 լիտր հացահատիկ (720 ղռան), անասունների հա-

մս, ր՝ 950 ղռան. Ընդամենը 30870 ղռան, Ա յսպիսով, բոլոր տե-

սակի վարձավճարները կազմում էին բերքի 44%-ը։ 

Այդ տարիներին Փերիայի շրջանում գյուղացիների վիճակը 

քիչ էր տարբերվում Յհարմհալի և հայկական այլ բնակավայրերի 

գյուղացիների վիճակից. Այդ շրջանի գյուղացիների 99°/0-ը պարտ-

քեր ուներ. Հող ունեցողներն էլ տարեցտարի վաճառում էին իրենց 

հողակտորները՝ պարտքերը վճարելու համար. Հաճախ 50 թուման-

պարտքը վճարելու համար գյուղացին վաճառում էր ունեցվածքն 

ու մեկնում էր քաղաք։ Նույնիսկ հարուստ գյուղացին ամեն տարի 

շուկա կարող էր տանել ընդամենը 10 —15 ոչխարից ոչ ավելի,, 

որից ստացված գումարով հողում էր ընտանիքի ծախսերն ու վճա-

րում հարկերը. 

Վաղուց ի վեր Իրանում գոյություն ունեին աշխատանքով 

վճարելու պարհակի, հարկի ու տուրքի զանազան ձևեր։ Դրանք 

այս կամ այն ձևով գոյություն ունեին նաև հայաբնակ բոլոր դյու-

զերում, Գյուղացին պարտավոր էր կալվածատիրոջը տալ հարդ,, 

կանաչ և չոր խոտ, վառելիք, ձու, հավեր, ոչխարներ, հատուկ հարկ 

վճարել արջառների համարւ Ի լրումն այս ամենի, նա պետք է տա-

րեկան 20—40 օր ձրի աշխատեր արբաբի համար՝ շինարարական 

վերանորոգման և այլ աշխատանքներ կատարեր։ 

Աշխատավճարի, պարհակի, հարկ ու տուրքի այդ տարրերը-

դադարեցին գոյություն ունենալ միայն հողային ռեֆորմի իրա-

գործման ընթացքում։ 

Վարձակաւ գյուղացին երր հարկ են վճարում նաև եկեղե-

ցուն, դպրոցներին և այն հիմնարկներին, որոնց տիրապետության 

տակ է գտնվում հողը. 

Պետ ական հարկատվության սիստեմը արդի Իրանում են-

թարկվել է մի քանի փոփոխությունների38» Դեռևս 20-ական թվա-

կանների սկզբին, ինչպես և նախկինում, պետությունը հողային 

հարկը անմիջականորեն գանձում էր գյուղացիներից՝ բերքի 1/10-ի 

ՅՏ См В. С. Глуходед, Начальный период развития прямого обло-
жения в современном Иране, сборник «Иран», стр. 45—47; Ш. М. Бади, 
Аграрные отношения в современном Иране, стр. 89—94. 
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և ավելի մեծ լափով։ Մի քանի այլ Հարկերի հետ մեկտեղ հողային 

հարկը մտնում էր տվյալ գյուղից գանձվող մյուս հարկերի ընդ-

հանուր գումարի մեք։ 1926 թ. գյուղերի հարկը սկսեցին վճ։սրե1 

իրենք կալվածատերերը։ Մեծ մասամբ այդ հարկը կազմում էր 

կալվածատիրոջ ընդհանուր եկամ տա գում ա րի միայն մի քանի 

տոկոսը։ Սկսած 30-ական թվականներից այն ստանում է հողի 

սեփականատերերից գանձվող եկամտահարկի ձև։ 

Եկամտահարկը տարածվում է նաև քաղաքային բնակչության 

վրա։ Չնայած Իրանի հարկային քաղաքականության սոցիալական 

էությունը բացասում է տիրապետող դասակարգերի, տվյալ դեպ-

քում՝ բուրժուազիայի և քաղաքների ունևոր խավի թեկուզ վ;ոքր-

ինչ զգալի ծանրաբեռնումը, սակայն քաղաքային բնակչության 

լայն զանգվածների աղքատությունը հնարավորություն չի տալիս 

նրանցից ևս բարձր հարկեր գանձել։ Այսպես, բնակչության պրո-

լետարական շերտերի եկամուտը հաճախ ցածր է չհարկվող նվա-

ղաչափից։ Ինչ վերաբերում է հայ բանվորներին, ապա նրանցից 

հիմնականում հարկվում են նավթսւյին-մշակող արդյունաբերու-

թյան և տրանսպորտի բնագավառում աշխատող, համեմատաբար 

բարձր վճարվող բանվորները։ 

Բացի պետական հարկերից, քաղաքային հայ բնակչութ(ունր 

վճարում է նաև գաղութի տեղական թեմական մարմինների կող-

մից դրված այսպես կոչված ծխի հարկ, որը մտցված է 1947 թ.։ 

Նրա միջոցով հայթայթված գումարները նախատեսվում են դըպ-

բոցներին և գաղութի մյուս հիմնարկներին օժանդակելու համար։ 

Սակայն բնակչության նշանակալից մասը դժվարանում է վճարել 

ինչս/ես պետական հարկերը, այնպես էլ ծխահարկը։ Այսպես, Բ՚եհ-

րանի ծխական խորհրդի տվյալների համաձայն 1955 թ. քաղաքի 

Տ հազար հայ ընտանիքներից 2 հազարը որպես չունևորներ չեն 

վճարել այդ հարկը։ 

Իրանում գյուղացիների ուսին ծանրացած էր նաև վաշխառու-

ների լուծը։ Ապրուստի բավարար միջոցներ չունենալու պատճա-

ռով գյուղացին հարկադրված է դիմել վաշխառուին (միևնույն կալ-

վածատիրոջը ք կուլակին, կրպակատիրոջը և այլն), որպեսզի ստա-

ցած վարկով ապրի մինչև նոր բերքը։ «Ամեն գարնան պես անց-

յալ տարի ևս գյուղերի բնակչության մեծամասնությունը ենթակա 

Էր այս դառն իրականության։ Ընտանիքի պետքերը գոհացնելու 

համար, նա վաճառում Է իր հացի անհրաժեշտ պաշարը և գարնանը 

ստիպված Է բարձր արժեք վճարելով ձեռք բերել իր ուտելիքը։ Ահա 
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ա է и ժամանակ Է, որ հացահատիկը մի քանի նյութապաշտ տ բզ-

րուկների ձեռքում գտնվելով, սկսում Է արժեքի գլխապտույտ վե-

րե/քր, դարնան հացահատիկի պակասը նորույթ չէ, միշտ լոքել Է 

խեղճ ու կրակ հողագործի առաջ, երբեմն խլելով մեծ թվով զոհեր, 

որոնք խոտ ուտելուց ու քաղցից մահվան գիրկն են անցել»» 

1У54 թ. հարկերի ու վաշխառության հետևանքով Ղարադաղի 

հաւ բնակչությունր հազիվ Էր քարշ տալիս իր գոյությունը։ «Բնակ-

չության կեսից ավելին, տարվա մեշ միայն վեց ամսվա հաց ունի, 

մնացած ամիսներին՝ ապրում Է պարտքով, կամ մի կերպ քաշ Է 

տալիս իր օրը։ Մութն ընկնելուն պես քնում են, որովհետև քար-

յուղը ծախվում Է եռապատիկ արժեքով, շատերն օշախոլմ վառ-

ված փայտի լույսով են բավարարվում։ Թեյ չեն խմում, որովհետև 

չարաշահող ձեռքերր շաքարի կիլոն ծախում են 60 ռիալով»3*" ։ 

Ա յսպիսով, 20-ից 60-ական թվականների միջև ընկած շրշա֊ 

նում իրանահայերի սոցիալական ու տնտեսական կյանքում նշա-

նակալից տեղաշարժեր ու որակական փոփոխություններ են տեղի 

ունեցել։ Սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսակետից իրանա-

կան հասարակության համեմատ, ամբողջությամ բ վերցրած, գա-

ղութ բ հասել Է ավելի բարձր աստիճանի։ Այդ, մասնավորապես, 

դրսևորվոսէ Է քաղաքային և գյուղական բնակչության թվական 

հարաբերակցությամբ, գաղութում բանվորների համեմատաբար 

բարձր տոկոսով և այլ փաստերով։ 

Իրանահայ գաղութի սոցիալ-տնտեսական զարգացման յուրա-

հատուկ պայմանների հետևանքով հայերը իրանական հասարա-

կության սոցիալական կառուցվածքի մեջ զբաղեցնում են միջին և 

ստորին օղակները։ 

Իրան ահ ա յերի տնտեսական վիճակը ընդհանրապես և ամբող-

ջությամբ համապատասխանում Է նրանց սոցիալական դրությանըւ 

Լա յերի շրջանում գոյություն չունեն խոշոր կարողության տեր ան-

ձինք, բայց կան զգալի թվով միջին ունեցվածքի տեր մարդիկ։ 

3 8 - ^ Ալիքէ, 1954, 11 փետրվարիէ 
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ԻՐԱնԱ՚ԱՅ ԳԱՂՈԻԹԻ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՆ 
ՈԻ ԻՐԱ4ԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Թեմական կաոուցվածքը: Թավրիզի, Իրանա֊-նդկակսւն Ա. Թեհրսւնի 
թեմերը: Գաղութի թեւքն րի անօաւրոմր էյմիածնից: Իրանանաւերի 
ընասւՏեկսւն-ւ)աոանզակսւն իրավունքը: Հայկական դպրոցների ներ-
քին ինքնավարությունը: Հայհւ-ի ներկայացուցչությունը մետ լիս ում: 

իրսւնահայհրի իրավունքների ււահմանափւյւկամները: 

ԻրանաՀա յերի իրավական դրության Հիմքը կրոնա-եկեղեցա֊ 

կան ինքնավարությունն է։ Ինքնավարության այդ ձևը գաղութում 

գոյություն ունի XI դ. ի վեր, երկրռւմ առաջին Հայկական գաղթ-

օջախների սկզբնավորման օրից։ Գաղութն ունեցել է ինքնավա-

րության սեփական մարմինները՝ թեմական առաջնորդարանները։ 

Սկսած XX դ• դրանք գործում են թեմական կամ Համայնքային 

խորՀուրդների ձևով։ 

ԻրանաՀայ գաղութի, ինչպես նաև Հայկական մյուս գաղթա-

վայրերի թեմերը միշտ ենթարկվել են Հայկական եկեղեցու մայր 

աթոռին՝ կաթողիկոսությանը։ XII դ. սկզբից մինչև XV դ. 40-ական 

թվականները, այսինքն մինչև Կիլիկիայի Հայկական պետության 

անկումը, նրանք ենթարկվում էին Հռոմկլային, որտեղ այդ ժա-

մանակ գտնվում էր կաթողիկոսությունը։ 1441 թ, երբ Հայոց եկե-

ղեցու կաթողիկոսական աթոռը կրկին Հաստատվեց էջմիածնոլմ, 

Իրանում գտնվող թեմերը ենթարկվեցին նրան։ 

Քանի որ այդ ժամանակ էջմիածինը գտնվում էր պարսից 

տիրապետության ոլորտում, ապա պարսկական կառավարողների 

«գրովն և Հրամանուն նստիլ/1 կաթողիկոսն, և անարգելօրեն վա-

րէր զիշխանութիւնն իւր յազգս Հայոց»33։ 

Հռոմ կլան, ապա և էջմիածինը, թեմ երի և նվիրակությունների 

շրջաններն էին ուղարկում իրենց ներկայացուցիչներին՝ թեմական 

առաջնորդներին։ Գաղութի իրավական դրությունը ամրապնդված 

էր շաՀական մի շարք ֆերմաններով (Հրովարտակներով) և այլ 

փասպաթղթերով։ Իրանական իշխանություններն, իՀարկե, ել-

նելով երկրի ներքին ու արտաքին դրությունից պատմական տար-

բեր ժամանակաշրջաններում Հաշվի էին նստում գաղութի ինքնա-

վարական մարմինների Հետ, արձագանքում նրանց խնդիրներին 

™ Սիմեոն երևաէցի, Ջամբռ, Վաղարշապատ, 1873, էշ 57։ 
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ու միջնորդություններին։ Իրանահայ գաղութի նկատմամբ պարսից 

պետության քաղաքականությունը միշտ էլ համապատասխանել է 

երկրի կառավարող շրջանների շահերին։ Այդ իսկ պատճառով 

իրանահայ գաղութի իրավական դրությոմւը ոչ միշտ է եղել կայուն, 

պատերազմների, ֆեոդալական երկպառակությունների տարիներին 

երկրռւմ ստեղծված հեղհեղուկ վիճակի հետևանքով սովորական 

երևույթ էին իրավազրկությունն ու կամայականությունները։ Իրա-

դրությունների այս մթնոլորտում հասկանալի էր այն համառ 

պայքարը, որ տեղի հայ բնակչությունը մղում էր իր ֆիզիկական 

ու հոգևոր գոյատևման համար։ 

Մինչև XX դ. 40-ական թվականները գաղութը պահպանում էր 

իր պատմ ական բաժանում ը երկու թեմերի՝ Թավրիզի (Ատրպա-

ա ականի) և Ի բանա ֊Հնդկական ի։ Բ՛եմերի կենտրոնները համա-

պատասխանաբար Թավրիզն ու նոր Ջուղան էին։ 1944 թ. նախ-

կինում Իր անտ ֊Հնդկական թեմի մեջ մտնող համայնքների մի մա-

սից կազմվեց նոր՝ Թեհրանի թեմը, որի կենտրոնը գտնվում է Թեհ-

բանում ։ 

Մինչև 1900-ական թվականները թեմ երի ղեկավարությունը 

շարունակում էր մնալ թեմական առաջնորդների ձեռքում։ Հետա-

գայում մշակվեցին թեմական կանոնադրություններ, որոնցով 

հաստատվեց ընտրությունների կարգը։ Դրա հետևանքով, տեղա-

կան աշխարհիկ մարմինների գոյությամբ որոշ չափով սահմանա-

փակվեց թեմական առաջնորդների իշխանությունը։ 

Թեմական կանոնադրության համաձայն թեմ երում ստեղծվե-

ցին պատգամավորական ժողովներ։ Ընտրովի այդ մարմինները 

որոշակի ժամկետներում նորոգվում էին և դարձան թեմերի քուր-• 

օրինակ գերագույն օրենսդիր մարմիններ։ Նրանց վերապահվեց 

թեմական կամ համայնքային խորհուրդներ ընտրելու իրավունքր, 

իսկ այդ խորհուրդները հանդես էին գալիս որպես թեմերի գործա-

դիր գերագույն մարմիններ։ 

Թեմական և համայնքային խորհուրդները կազմված էին աշ-

խարհիկ անձանցից։ Խորհրդի նախագահը թեմական առաջնորդն 

էր։ Նա՝ ոАեր իր հոգևոր տեղակալը, որի վրա էր դրված խորհրդի 

նիստերին մասնակցելու, իսկ թեմական առաջնորդի բացակայու-

թյան դեպքում՝ նրան որպես խորհրդի նախագահի փոխարինելու 

պարտականությունը։ 

Թեմական իշխանությունները ի դեմս գործակալությունների 
իրենց ներկայացուցիչներն ունեին տեղերում։ Գործակալության 
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նախագահն էր տեղի քահանան, որր տվյալ դեպքում կոչվում էր 

գործակալ։ 

Բ՛եմական առաջնորդներն ընտրվում էին թեմական կամ հա-

մայնքային խորհուրդներում և հաստատվում կաթողիկոսի կողմից։ 

Իրանական պետությունը ճանաչում էր թեմական կանոնադրությու-

նը, սակայն թեմ ական առաջնորդների ընտրությունն ու նշանա-

կումը առանց իրանական իշխանությունների գիտության ու համա-

ձայնության չէր կատարվում։ Բ՛եմական կառավարման այս կարգը 

աննշան փոփոխություններով ուժի մեջ է մինչև այսօր։ Սակայն 

թեմական կառուցվածքը այս կամ այն թեմում կանոնադրական ու 

կազմակերպչական բնույթի որոշ տարբերություններ ունի։ 

Թ ա վ ր ի զ ի թ ե մ ը միավորում է հյուսիսային նահանգներում 

ապրող հայ բնակչությանը։ Մինչև 1833 թ. այն կոչվում էր Ատըր֊ 

պտտականի թեմ, որի կենտրոնն էր սուրբ Թադևոսի վանքը՝ Մ ա֊ 

քուի շրջանում։ 1828 թ. Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան 

Հայաստանի Ռուսաստանին միանալոլց հետո Ատր պատ ականի 

թեմի կենտրոնը Սուրբ Թադևոսի վանքից փոխադրվեց Թավրիզ։ 

Այնուհետև 1833 թ. սկզբնավորվում է Թավրիզի թեմը, որը ավան-

դաբար անվանում են նաև Ատրպատականի թեմ։ 

1901 թ. թեմը մշակեց իր կանոնադրությունը<0» Թավրիզի թե-

մական խորհրդի բնորոշ առանձնահատկությունն նրանում է ։ որ 

նահանգում Հայկական բնակավայրերի (Ռեզայե, Սալմաստ, 

Ղարադաղ, Մ ար աղա և այլն) ղեկավարությունից բացի նա միա-

ժամանակ կատարում է Թավրիզի քաղաքային գործադիր ժողովի 

և սրան հարակից մարմինների գործառնություններըԹավրիզի 

թեմի ներկայացուցչական ժողովյը ընտրվում է չորս տարին մեկ և 

բաղկացած է 16 անդամից, որոնցից 8-ը գավառներից են, 6 ֊ ը Հ 

Թավրիզից, և 2-ր՝ եկեղեցու կողմից։ ժողովի նախագահը, թեմա-

կան առաջնորդը կամ նրա հոգևոր տեղակալն են, որոնք տվյալ 

դեպքում խորհրդակցական ձայնի իրավունք ունեն։ ժողովի կողմից 

ընտրված թեմական խորհուրդը բաղկացած է 6 անդամից։ Խորհըր֊ 

գի յոթերորդ անգամը թեմական առաջնորդը կամ նրա հոգևոր տե-

ղակալն են՝ վճռական ձայնի իրավունքով։ 

1913 թ. մինչև 1948 թ. Թավրիզի թեմական առաջնորդը ար-

քեպիսկոպոս Ներսես Մելիք֊Թանգյանն էր։ Նրա մահից հետո 

մինչև 1949 թ. վերջը այդ պարտականությունը համատեղաբար 

40 <гՊարսկահայ տարեցույցւ>, 1929, էշ 149—150։ 

« ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 56, д. 4, գ. 289, թ. 3։ 
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կատարում էր Թեհրանի թեմի աչն ժամ անակվս։ առաջնորդ եպիս-

կոպոս Ռուրեն Դրամ բչան լւ՛ 

1УС1 թ,, երբ թեմր ապօրինաբար անջատվեց Անթիլիասի (Բեյ-

բութ-Լիրանան) Կի/իկյան կաթողիկոսության կողմից, Թավրիզի 

թեմական առաջնորդներն սկսեցին նշանակվել Անթիլիասից42« 

XX դ. վերջից ե, Հատկապես, թեմական կանոնադրության 

ամի մեջ մտնելուց Հետո, րնդՀուպ մինչև 1936 թ., Թավրիզի թեմը 

կարևոր դեր է խաղացել երկրի Հայ բնակչության կյանքում։ Սա-

կայն ներկայումս Թավյւիզը կորցրել է իր ունեցած առաջատար, 

որոշող դերըւ 1936 թ. և Հատկս/պես II Հ ամ աշխ ա րՀ ա յին պատե-

րազմից հետո այդ դերն անցավ նոր կենտրոնին՝ ԹեՀրանին։ 

Ի ր ա ն ա - Հ ն դ կ ա կ ա ն թ ե մ . 1605—1606 թթ. ՍպաՀանի շրջակայ-

քում հայերի բնակություն հաստատելու առաջին տարիներին 

ստեղծվեց, Նոր Ջուղայի թեմր, որը Կենտրոնական և Հարավային 

շրջաններում ապրող հայերի կենտրոնը դարձավ։ Հետագայում 

XVIII—XIX դդ. իրանահայ բնակչության մի մասի Հնդկաստան, 

ինչպես նաև Հարավարևե/յան Ասի այի և Հեռավոր Արևելքի ե ր ֊ 

կբրներր տեղափոխվելու պատճառով թեմը փոխում է իր անուն ր և 

կոչվում Իրանա ֊Հնդկական։ 

1909 թ. նա մշակում է իր կանոնադրությունը43ք Ստեղծված 

լինե/ով 1905—1911 թթ. իրանական Հեղափոխության ժամանակ, 

այդ կանոնադրությունն իր վրա է կրում երկրի քաղաքական կյան-

քում երևան եկած նոր տրամադրությունների դրոշմը։ Դրա շնոր-

հիվ տեղական համայնքային կազմակերպությունները ավելի մեծ 

իրավունքներով են օժտված, քան ասենք, Հյուսիսային գավառնե-

րում։ 

Արդեն այն տարիներին շրջանի Հա յկական կյանքի վյւա սկսե-

ցին ներազդել կենտրոնախույս ուժերը, որոնք և սկիզբ դրին թեմի՝ 

մի շարք առանձին համայնքների բաժանվելուն։ Այս երևույթն 

ուներ իր օբյեկտիվ պատճառները, որոնք պայմանավորված էին 

կենտրոնական և հարավային շրջանների ընդարձակ տարածու-

թյուններում եղած հայկական հին օջախների զարգացմամբ, նո-

րերի երևան դալով։ 20֊ական թվականներին այդ պրոցեսի խորաց-

ման ազդակ դարձավ կապիտալիստական հարաբերությունների 

զարգացումը և, մասնավորապես, Թեհրանի աճը, ինչպես նաև 

հայկական բնակավայրերի ստեղծում ը երկրի հարավի նավթաբեր 

Այս մասին տե՛ս գլխի համապատասխան բաժնում։ 
43 ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 57, ց. 2, գ. 1860, թ. 2—8, 
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շրջաններում՝ Ահվազում, Արագանում, Մեսջեդ-Սուլևյմանում, Աղա 

^արիում և այլուր։ 

Դեռևս 1912 թ- նոյեմբերին էջմիածինը թոլյլատրեց Իրանա֊ 

Հնդկական թեմը բաժանել երկու մասի։ Առաջարկվում էր ինքնու-

րույն մի թեմ ստեղծել, որի մեջ կմտնեին Նոր Ջուղան, Փերիա, 

Ձհարմհալ շրջաններն ու երկրի Հարավի հայկական այլ բնակա-

վայրերը, ինչպես նաև Հնդկաստանի և ճ սվայի հայկական հա-

մայնքները։ Թեմի կենտրոնը մնում էր Նոր Ջուղան։ Մյուս մասի 

մեջ պիտի մտնեին Թեհրանը, Ղարադաղ, Քազազ, Քամ արա, 

Բուրվառի և Գյափլա շրջանները, Համադանը, Ղաղ վինը, Ռաշտը, 

էնղելին և Գիլանի նահանգի մյուս քաղաքներն ու շրջանները, ինչ-

պես նաև Մ աղան դար անում և Խորասանում ապրող հայությունը44г 

Սակայն այս տարին ե րին աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանության 

կողմնակիցների միջև ծագած բախումների հետևանքով թեմի բա-

ժանումը տեղի չունեցավ, իսկ սկսված 1-ին համաշխարհային պա-

տերազմը խնդիրը հետաձգեց էլ ավելի երկար ժամանակով։ 1912— 

1920 թթ՛է չնայած տեղում առաջնորդ ընտրելու մասին Էջմիածնի 

տված թույլտվությանը*", Իրանա ֊Հնդկական թեմի առաջնորդի 

աթոռը թավաւր էր մնում։ 

20-ական թվականների սկզբին աշխարհիկ և հոգևոր իշխա֊ 

ն ութ յան կողմնակիցների հետագա բախումները հանգեցրին նրանց 

սահմանազատման։ Այդ բախումների հետևանքով իր գոյությունը 

դադարեցրեց «Առաջնորդական խորհուրդը», որը հիմնվել էր անց-

յալ դարի 90-ական թվականներին46» 

Այդ մարմինը որոշ չափով փոխարինում էր թեմական խոր֊ 

հրրդին, քանի որ իրավասու էր քննել ոչ միայն զուտ կրոնա-եկե-

ղեցական հարցերը, այլև կարգավորել Նոր Ջուղայի և մերձակա 

շրջանների հայ բնակչության միջև ծագած վեճերը և դատական 

որոշումներ կայացնել։ Խորհրդի անդամներին նշանակում էր թեմի 

առաջնորդը։ 1922 թ. առաջնորդական խորհրդի փոխարեն Նոր 

Ջուղայում ընտրվեց եկեղեցական խորհուրդ, որի անդամները կրր֊ 

կին ընտրվում էին տեղական քահանաներից41 ։ 

եկեղեցական խորհուրդ ստեղծելուց հետո Նոր Ջուղա յում 

1923 թ. առաջ եկավ նաև համայնքային խորհուրդ։ Դրանով իսկ 

ավարտվեց հոգևոր իշխանության ու համայնքային կազմակեր-

44 ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 57, ց. 2, 1945, թ. 39։ 

Նույն տեղում լ 
48 «Պարսկահայ տարեցույցն, 1929, (շ 20։ 
47 Նույն տեղում, էշ 17 և 20։ 
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•պութ յունների լիակատար տարանջատումը։ ճիշտ է, իշխանությու-

նը շարունակում էր մնալ թեմական առաջնորդների ձեռքում, 

որոնք յուրահատուկ կապող օղակ էին դարձել եկեղեցական և հա-

մայնքային խորհոլրդների միջև։ Նրանց նախաձեռնությամբ խոր-

հուրդները վճռում էին ինչպես Նոր Ջուղայի, այնպես էլ նրան են-

թակա դտնվող շրջանների բոլոր գործերր**։ Սակայն այս իրավի-

ճակր Ջուղայում հտրատևեց մինչև 30-ական թվականների սկիզ-

բր, քանի դեռ այնտեղ թեմ ական առաջնորդներ կային։ 1920 — 

1924 թթ. թեմի առաջնորդը արքեպիսկոպոս Սահակ Այվատյանն 

էր, որր թեմը գլխավորել էր նաև նախկինում՝ 1902 —1912 թթ.։ 

Նրանից հետո թեմը գլխավորեց եպիսկոպոս Մեսրոպ (Մագիս-

տրրոս) Տեր-Մովսեսյանը (1926 — 1930)։ 1930 թ. ընդհուպ մինչև 

1945 թ. Նոր Ջուղայի թեմական առաջնորդի տեղը թափուր էր։ 

1945 թ. էջմիածինը այստեղ ուղարկեց թեմական նոր առաջնորդ, 

և/դիսկոս/ոս Վահան Կոստանյանին։ Սակայն վերջինս այդտեղ 

մնաց միայն մինչև 1949 թ.։ 

Թեմական առաջնորդի բացակայության ժամանակ թեմական 

խորհրդի գործառնությունները ձևականորեն կատարում էր Նոր Ջու-

ղայի համայնքային խորհուրդը, սակայն վերջինիս չէին ենթարկ-

վում շրջանի համայնքներից և ոչ մեկը, նույնիսկ այնպիսի հա-

մայնքներ, ինչպիսին Փերիայի և Չհարմհալինն են։ Նոր Ջու-

ղայի հետ նրանք կապ էին պահպանում սոսկ կրոնա-եկեղեցական 

հանգամանքով ի դեմս եկեղեցական խորհրդի։ 

Այս երկու մարմիններից բացի Նոր Ջոլղայում կա նաև դրպ-

րոցական հոգաբարձություն։ Այս երեք մարմիններն էլ ընտրովի 

են։ Համայնքային խորհուրդն ընտրվում է համայնքային ժողովի 

կողմից, իսկ հոգաբարձությունը՝ համայնքային խորհրդի։ Ինչպես 

նշեցինք, եկեղեցական խորհուրդն րնտրվոլմ է եկեղեցական ժո-

ղովի կողմից։ 

Իրանա֊Հնդկական թեմում կազմակերպչական միասնական 

կառուցվածքի բացակայությունը պատճառ է դարձել, որպեսզի 

մինչև վերջերս էլ համայնքներից յուրաքանչյուրը տեղում ինքնա-

վարության իր մարմինն ունենա։ Եթե Նոր Ջուղա յում այդպիսին 

են համայնքային ժողովն ու համայնքային խորհուրդը, ապա Ահ-

վազոլմ այդ դերը կատարում է համայնքային վարչությունը, Արա-

գանում և Խորեմշահրում՝ սկզբում եկեղեցիների ու դպրոցների 

միացյալ հոգաբարձությունը, իսկ հետո՝ քաղաքներից յուրաքան-

48 Նույն տեղում, էջ 37։ 
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չյուրի հոգաբարձությունը։ Մ եսջեդ-Ս ուլե յմ անում ինքնավար մար֊ 

մընի գործառնություն ուներ ծխական խորհուրդը™։ Դաշտում հա-

մայնքային խորհրդի գործառնությունն իրագործում էր «Հորդա-

նան յան» դպրոցի հոգաբարձությունը։ Նույնպիսի իրավունքներով 

էին օժտված նաև Համա դանի, Փեհլևիի և այլ քաղաքների դպրոց-

ների հոգաբարձությունները։ 

Այսպիսով, մինչ 50֊ական թվականները Իրանա֊Հնդկական 

թեմը, չնայած իր կոչմանը, չուներ այնպիսի թ եմ ական կառուց-

վածք, որպիսին Թավրիզի թեմն էր։ Այնտեղ թեմական մարմին-

ներ ստեղծվեցին 50֊ական թվականների վերջին։ 

1961 թ. Բեյրոլթից Նոր Տուզս։ ժամանեց Անթիլիասի նշանս։֊ 

կած թեմակալը։ 

Թ ե հ ր ա ն ի թ ե մ ը կազմակերպվել է 1944 թ. սեպտեմբերին։ Թե֊ 

մի ստեղծման նախադրյալներն էին Թեհրանի հայ ազդաբնակչու֊ 

թյան թվական աճը, գաղութի ինքնավարության օրգանների մայ-

րաքաղաքում գտնվելը, իրանա հայերի հասարակական ու մշա-

կութային հիմնական ուժերի Թեհրանոլմ կենտրոնանալը և այլն։ 

Չնայած պաշտոնապես թեմի ստեղծում ը հապաղեց, բայց 

Թեհրանի համայնքը արդեն այն ժամանակ խիստ կարևոր դեր էր 

խաղում գաղութի կյանքում։ Նա ուներ իր մարմինները, որոնք 

իրենց նշանակությամբ մոտ էին թեմական մարմիններին՝ ընդհա-

նուր ժողով, համայնքային վարչություն (ազգային խորհուրդ) և 

վերստուգիչ հանձնաժողով։ Թեհրանի համայնքի գործադիր օրգա-

նը՝ համայնքային վարչությունը ուներ իր կանոնադրությոլնր, որն 

ընդունվել էր 1912 թ.™։ 

Թեհրանի համայնքային վարչությունը աստիճանաբար յու-

րացրեց երկրի ողջ հայ բնակչության լիիրավ մարմնի ղերը։ Իրա-

նական իշխանություններն այն ճանաչեցին որպես գաղութի ներ-

կայացուցչական մարմին։ 1917 —1918 թթ. գաղութի հարավային 

շրջանի համայնքները սկսեցին Թեհրան ուղարկել իրենց ներկա-

յացուցիչներին, որոնցից կազմվեց իրանահս։յերի խորհուրդը՝՝։ 

1927 թ. ընտրվեցին համայնքային վարչության նոր մարմին-

ներ։ Ինքնավարային մարմիններ դարձան ներկայացուցչական 

խորհուրդը՝ բաղկացած 12 հոգուց, համայնքի վարչությունր՝ կազ֊ 

մրված հինգ հիմնական և երկու փոխարինող անդամներից"2յ 
49 {[Պարսկահայ տարեցույց», 1927, էշ 92, 94։ 

50 ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 57, ց. 2, գ. 1862, թ. 37—44։ ՀՐ. Անաոյան, Կյանքիս հու-

շերից, էշ 397։ 

51 АГ. Անաոյան, Կյանքիս հուշերից, էշ 397—398։ 
52 ւ Պ ա ր ս կ ա հ ա յ տարեցույցն, 1927, էշ 112—113։ 
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Թեհրանի ազգային խորհրդի օրինակով, սկսած 1917 թ. նման 

վարչություններ րնտրվեցին Համադանում և Արաքոլմ^։ 

40-ական թթ. սկղբներին դաշնակցական պարագլուխները 

փորձեցին Թեհրանում ստեղծել թեմական խորհուրդ։ Էջմիածինը 

/ճանաչեց այդ ապօրինի խորհուրդը54» Թեհրանի թեմի ստեղծման 

նախաձեռնութ յունր Էջմիածինը վերցրեց իր ձեռքը։ 1944 թ. ապրի֊ 

1ին աւդ նպատակով Իրան ուղարկվեց կաթողիկոսի անձնական ներ-

կայացուցիչէ պրոֆեսոր Աշոա Աբրահամյանը։ Թեմի պաշտոնական 

հռչակումից հետո որպես թեմական առաջնորդ Թեհրան ուղարկվեց 

Վահան ծ. վարդապետ Կոստանյանը։ Թե ՝բանում նա երկար չմնաց 

(1945 թ. հունվարից մինչև հունիս) և փոխադրվեց Նոր Ջուղա, որ-

պես Իրանա.Հնդկական թեմի առաջնորդ։ Թե՞ր անի թեմի առաջ-

նորդի պաշտոնում նրան փոխարինեց Ռուրեն Դրամբյանը (1945 թ. 

հունվարից մինչև 1948 թ. դեկտեմբերը ՝)։ 

Թեմական մարմինները Թեհրանում ստեղծվել են 1947— 

1948 թթ.։ 

1949 թ. հոկտեմբերին թեմի պատգամավորական ձողովը 

ընտրեց թեմական խորհրդի նոր կազմ։ Ժողովի րնտրած հատուկ 

հանձնաժողովը մշակեց թեմական կանոնադրություն, որը 1951 թ. 

ապրիւին արժանացավ պատգամավորական ժողովի հավան ութ յա֊ 

նր և հաստատվեց կաթողիկոսի կողմից։ Այն ուժի մեջ Է մնում մին-

չև օրս։ 

Կանոնադրության համաձայն պատգամավորական ժողովը 

հրավիրվում Է երեք տարին մեկ։ ժողովի պատգամավորները ըն-

աբրվում են թեմի մեջ մտնող քաղաքներից ու գյուղերից։ 1949 թ. 

ժողովի կազմում 35 անդամ կար, այդ թվում Թեհրանից՝ 22, Հա-

նաքից ու մերձակա գյուղերից՝ 1, Ղ^զվինից՝ 2, Ղարաղանից՝ 3, 

Համա դանից՝ 2, Քերման շահից՝ 1, Ռաշտից՝ 1, Փեհլևիից՝ 1, նո-

րա սանից (Մեշհեդ)՝ 2։ Թեհրանում պատգամավորներին ժողով Է 

ուղարկում քաղաքային գործադիր ժողովը, իսկ շրջաններում՝ տե-

ղական ծխական խորհուրդները։ 

Պատգամավորական ժողովը ընտրում Է թեմական խորհուրդ, 

ինչպես նաև անմիջականորեն իրեն հաշվետու վերահսկիչ հանձ-

նաժողով։ Թեմական խորհուրդը կարող Է ունենալ 9 —11 անդամ։ 

Նրան են ենթարկվում Թեհրանի գործադիր ժողովն ու գավառների 

ծխական խորհուրդները։ 

53 Հր. Ա հ ա ո յ ա ն . Կյանքիս հուշերից, Էշ 398։ 

ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 57, Գևորգ 6-րդ կաթողիկոսի 1941 թ. ապրիլի 14-ի կոն-
դակի պատճենը։ 

.231 



Թեհրանի ծխական խորհուրդն ու գավառների ծխական խոր-

հուրդները, որոնք թեմական խորհուրդների ներկայացուցիչներն 

են տեղերում։ իրենց հերթին րնտրոլմ են ծխահարկի իրենց են-

թակա վարչություն, դպրոցական հոգաբարձություններ ու եկեղե-

ցական վարչություններ։ Այդօրինակ կազմակերպությունների 

կենտրոնական մարմինները Թեհր անի ծխահարկի կենտրոնական 

հարկային վարչությունն (12 հոգուց բաղկացած կազմով) և Թեհ-

րանի եկեղեցական խորհուրդն են (նույնաթիվ կազմով)։ Վերջին 

ժամանակներս գաղութի կյանքում առաջին անգամ Թեհրանի թե-

մական խորհրդին կից ընտրվեց կրթական խորհուրդ։ 

1960 թ. հունվարին Թեհրան թեմակալ ուղարկվեց Անթիլիա֊ 

սից։ 

Հայկական դարավոր սովորույթների ու հայ եկեղեցու կանոն-

ների համաձայն, թեմական մարմինները վաղուց ի վեր օգտվում են 

ընտանեկան և ժառանգական հարցերի լուծման իրավունքից, ինչ-

պես՝ ամուսնության, ապահարզանի, որդեգրման, ժառանգության, 

կտակի և այլն։ Այդ իրավունքի գոյությունը պայմանավորված էր 

առկա կրոնական դավանանքների տարբերությամբ։ Քանի որ Իրա-

նում տիրապետող մուսուլմանական իրավունքը անհաշտելի է 

եղել երկրի հայ քրիստոնյա բնակչության ընտանեկան-ժառանգա-

կան իրավունքների հետ, երկրի կառավարիչներն ու շահերը աշ-

խատել են դրանք առանձնացնել որպես եկեղեցական ինքնավա-

րության շրջանակներում իրականացվող իրավական նորմերի մի 

խումբ։ Այդպես շարունակվեց մինչև Իրանում սահմանադրական 

կարգերի հաստատումը։ 1905 —1911 թթ. իրանական հեղափոխու-

թյունը, հռչակելով մի շարք բոլրժոլական իրավական նորմեր, 

դրանք գրանցեց երկրի սահմանադրության մեջ3"։ 

Սակայն քանի որ հեղափոխության պտուղներից օգտվեցին 

բուրժուա-կալվածատիրական շրջանները, մինչև 30-ական թվա-

կանները ազգային փոքրամասնության իրավունքները, ալդ թվում 

55 Պարսկական լիբերալ բոլրէէուա-կալվածաաիրական արիստոկրատիայի և 

հոգևորականության ներկայացոլցիչներր սահմանադրությունը կազմելիս (ւմի/լեթ» 

(ազգ, ազգություն, ժողովուրդ) հիմնական հատկանիշը համարել են դավա-

նանքը (ինչպես մուսուլմանական միշնադարյան իրավունքներում) լ Տե՛ս 

С. М. Алиев, К национальному вопросу в современном Иране, «Краткие 
сообщения Ин-та пародов Азнн», 1964, № 77, стр. 47. 

232-



և նրանց ընտանեկան-ժաոանգական իրավունքները, Իրանի օրենս֊ 

դրության մեջ իրենց արտահայտությունը չգտան ( ի դեպ, հայազ-

գի անձանց դատական գործերի քննության կարգը բացատրվել ու 

պարզաբանման է ենթարկվել Իրանի կառավարության արձակած 

մի քանի հրահանգներում և հրամաններում), Սակայն քանի որ 

հայերի իրավունքները օրենսդրական կարգով որոշված չէին, իրա-

նական դատավորները հաճախ հրամ արվում էին քննել նրանց գոր-

ծերր՛՛՛է Բայց անգամ դրանք քննելու դեպքում, այդ տարիների 

Իրանի կրոնական ունեցվածքային իրավունքը հավասար մոտե-

ցում չէր ցուցաբերում մահմեդականների ու քրիստոնյաների 

նկատմամբւ Այդ իսկ պատճառով հա յերր փաստորեն իրանական 

դատարանն երում դատվելու հնարավորություն չունեին™։ 

Միայն դատավարության օրենքի բաբեն ո բոգումից հետոՏ։ հա-

յերի, ինչպես նաև ազգային մյուս փոքրամասնությունների իրա-

վունքն երր, իրենց արտահայտությունը գտան իրանական գործող 

օրենսդրության մեջ։ 1312 թ. թիր ամսի 31-ին (1933 թ. հունիսի 22) 

մեջլիսր հաստատեց ոչ շիաների (սուննիներ, քրիստոնյաներ, զրա-

դաշտականներ, հրեաներ և այլն) ընտանեկան հարցերի վերաբեր-

յալ օրենսդրական նախագիծը։ Վերջինիս համաձայն, ամուսնու-

թյան կամ ապահարզանի դեպքում, երկրի դատական մարմիննե-

րը գործը պետք է քննեին ըստ ամուսնու կրոնական պատկանելու-

թյան, իսկ կտակի կամ ժառանգության դեպքոլյէ՝ ըստ հանգուց-

յալի կրոնական դավանանքի։ Որդեգրման հարցը պետք է քննարկ-

վեր որդեգրող հոր կամ մոր կրոնական պատկանելությունից ՛ել-

նելով", 

1935 թ. Իրանի արդարադատության մինիստրության առա-

ջարկությամբ գաղութի թեմական և ազգային մարմինները 74 հոդ-

վածներից բաղկացած մի օրենսգիրք կազմեցին, որը 1937 թ. մա-

յիսի 21-ին հաստատվեց կաթողիկոսի կողմից59յ թարգմանվեց 

50 С. Аракелян, Автономные права национальных меньшинств в Пер-
сии, «Новый Восток», кн. 10—11, 1925—1926, стр. 278. 

•>7 ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 4/114, д. 2, գ. 88, թ. 44, 
Г>Я Դատակազմության օրենքը հրատարակվել է 1928 թ.1 Լրացումներն ու 

ուղղումները մտցված են 1936' թ,ւ 
53 ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 57, էԻրանահայության ընտանեկան և ժառանգական իրա-

վունքները ըստ հայադավան առաքելական եկեղեցական կանոնների, սովորու-

թյունների և պետական օրենքներիս, 

233-



պարսկերեն և հանձնվեց Իրանի արդարադատության մինիստրու-

թյանը™, 

Ինչով էր թելադրված 1312 թ• թիր ամսի 31-ի օրենքի հրա-

պարակման և գաղութի համար օրենսգրքի ստեղծման անհրաժեշ-

տությունը։ Հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է վերըս-

տին անդրադառնալ գաղութի իրավական վիճակին, որը հիմնված 

էր կրոնա-եկեղեցական ինքնավարության վյրա։ Ինչպես թեմական 

կառուցվածքը, այնպես էլ ընտան եկան ֊ժառանգական բնույթի 

հարցերը Իրանում պատկանում են կրոնական մարզին։ Այդտեղից 

էլ բխում է դեռևս իսլամի ազդեցության տակ գտնվող իրանական 

օրենսդրության ձգտումը՝ այլակրոն և այլադավան ազգային փոք-

րամասնությունների իրավունքները ինչ-որ ձևով նմանեցնել տի-

րող ազգի իրավունքներին։ 

Գաղութի օրենքների ժողովածուն ուղեցույց փաստաթուղթ 

հանդիսացավ իրանահայերի դատական գործերի քննության հա-

մար։ Դատական մարմինները այժմ դրանով են ղեկավարվո՚մ։ 

Սակայն ժողովածուի պատրաստումից որոշ ժամանակ անց 

դատական պրակտիկայում մի շարք հակասություններ ի հայտ 

եկան նրա ե 1312 թ. թիր ամսի 31-ի օրենքի միշև։ Բանն ա/ն է, որ 

իրանական դատարանները հայերի գործերը քննում են օրենսգըր-

քով սահմանված սոսկ հինգ դեպքերում՝ ամուսնության, ապա-

հարզանի, ժառանգության, կտակի ու որդեգրման։ Այդ որոշակի 

դժվարություններ է ստեղծում ընտանեկան֊ժառանգական բնույթի 

մի շարք այնպիսի հարցերի քննության անհրաժեշտության դեպ-

քում, որոնք չկան այդ օրենսգրքում, բայց նախատեսված են գաղութի 

օրենքների ժողովածուով։ Այդ հարցերից է, օրինակ, անչափահաս 

երեխաների խնամակալությունը°'> Ի թիվս ընտանեկան֊ժառանգա-

կան մյուս հարցերի, դրանք իրանական դատարաններում քննվում 

էին դեռևս նախքան Իրանում սահմանադրության ընդունելը և 

իրենց ուժը պահպանել էին մինչև դատավարական օրենքի ռե-

ֆորմը։ 

«о ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 57, VՏեղեկագիր Թեհրանի հս-յոց եկեղեցական վարշոլ֊ 

թյան 10 ապրիլի 13*2— 29 հունիսի 1944 թ. գործունեությանդ։ 
61 Համաձայն իրանական օրենսդրության, հորը կորցրած զավակները հա֊ 

մարվում են խնամակա/ոլթ յունից զուրկ, այսինքն որբ։ նրանք հասունացած են 

համարվում 25 տարեկանից։ Այդ պարագան լուրջ խոչընդոտ է հատկապես Հայ-

րենադարձության ղորէին և հաճախ հանգեցնում է հայրենադարձների րնտանիք-

ների քայքայման, քանի որ որբը իրավունք չունի դո^րս գալու իրանահպատա-

կոլթյունիը։ 
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1312 թ. թիռի 31-ի օրենքի և գաղութի օրենքների միջև եղած 

այդ անհամապատասխանությունները, բնականաբար, կարոտ են 

կարգավորմանէ Գաղութի թեմական մարմինները վերջին ժամա-

նակներս ջանում են այդ հարցը լուծել իրանական համապատաս-

խան իշխանությունների հետ բանակցելու միջոցով։ Այսպես, 

1962 թ. Թեհրանում կայացած երեք թեմերի համագումարում ի 

թիվս այլ հարցերի քննարկվեց նաև իրանահայերի ընտանեկան, 

ժառանգական իրավունքների վերանայման ու պաշտոնական ճա-

նաչման հարցը։ 

Հարկ Է նշել, որ ի տարբերություն արտասահմանի հայկական 

շատ այլ գաղութների, իրանահայ գաղութի թեմերը ընդհուպ մին-

չև XX դ• 50 ֊ական թվականները ընտան եկան ֊ժառանգական և 

ամոլսնա֊ապահարղանական հարցերի շուրջ տեղական եկեղեցա-

կան ու համայնքային խորհուրդների որոշումները ներկայացնում 

Էին Էջմիածին՝ կաթողիկոսի հաստատման։ Այդ, անշուշտ, վկա-

յում Է իրանահա յերի՝ իրենց մայր հայրենիք Հայաստանի հետ 

ունեցած դարավոր կապի մասին։ 

Ա լսպիսով, ընտան եկան ֊ժառանգական հարցերի լուծման 

իրավունքը Իրանում տեղի հայ բնակչության նկատմամբ կիրառ-

վող իրավական նորմերի տարրերից մեկն Է։ Այն դարավոր վաղե-

մություն ունի և դրանով իսկ մարմնավորում Է իրանահա յ գաղու-

թի կենսունակությունը, մի հանգամանք, որը պահպանվեք Է մին-

չև մեր օրերը։ 

Իրանում հայկական ազգային դպրոցներին իրավական երաշ-

խիք Է տրված շահերի մի քանի ֆիրմաններով ու փաստաթղթե-

րով՝1։ Իրենց սկզբնավորման օրից (XIX դ. 30-ական թ թ մ ի ն չ և 

1936 թ. ամբողջ մի դար հայկական աշխարհիկ հանրակրթական 

դպրոցները համաձայն այդ երաշխիքների ունեցել են ներքին 

Ս Լր ձեռքի տակ չկա հայկական դպրոցներին վերաբերող շահական ֆիր-

մանների ու իրանական փաստաթղթերի ցուցակը։ Սակայն ստորև հիշատակվող 

պատմական փաստաթղթերը, կարծյոք, բավարար կլինեն հայկական դպրոցների 

իրավունքները հիմնավորելու համար։ Ահա դրանք1 թավրիզում аԱրամյանя դըպ-

րոցի հիմնադրման մասին (տե՛ս Հ. Անեմյան, Պատմություն Արամյան ազգային 

դպրոցի (նոր Զուզայի և Թավրիզի թեմական առաշնորղների՝ նասր-Էդ-դին շահին 

ուղղված միշնորդությունը) տե՛ս Հարություն Տեր Հովսւնյանց, Պատմություն Նոր 

Յուդայի, հ. 2, էշ 83—85, և ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 57, д. 1, գ. 224, թ. 13—18), Մո֊ 

ղաֆեր-էդ-ղին շահի ֆիրմանը (։ոե՚սԿ. Ֆւ-անգյան, Ատրպատական, էշ 108—109)։ 
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ինքնավարություն։ Այդ իրավունքի արտահայտությունն են եղել 

սեփական ուսումնական ծրագրերը, հայերեն լեզվով ուսուցումը։ 

Դպրոցները ստեղծվում և պահվում էին ծխականների միջոցներով 

և ղեկավարվում էին թեմական կամ համայնքային խորհոլրգների 

ընտրած հոգաբարձությունների կողմից։ 

Իրանի սահմանադրությամբ, ճիշտ է սահմանափակ ձևով, 

երաշխավորվում էր ազգային դպրոցների գոյությունը։ Այսպես, 

հիմնական օրենքի «ГԼրացումների» 19-րդ հոդվածում խոսվում է 

ժողովրդական միջոցներով դպրոցների հիմնադրման մասին'յ« 

Չնայած այս երաշխիքին, պետությունը «իրանացն ելու» 

քաղաքականության հետևանքով, որ 1936 թ. իրագործեց Ռզա 

շահը, ինչպես հայկական, այնպես էլ ազգային այլ փոքրամաս-

նությունների դպրոցները կառավարության կարգադրությամբ 

փակվեցին։ Հայերին ըստ կրոնական հատկանիշի «իրանացնե-

լու» համար հիմքեր չունենալով (ինչ արվում էր ադրբեջանցիների, 

քրդերի ու մուսուլմանական այլ ազդերի նկատմամբ) իրանական 

իշխանությունները ընտրեցին գաղութը ազգային դպրոցներ ունե-

նալու իրավունքից զրկելու ուղին։ 

1941 թ. Մերձավոր և Միջին Արևելքում ծավալված ա.զգա յին-

ազատագրական շարժման ճնշման տակ իրանական իշխանություն-

ները հարկադրված էին վերացնել ազգային դպրոցների արգելքը։ 

Հայկական դպրոցների վերականգնումը ձևականորեն իրականաց-

վեց Թավրիզի թեմակալ, արքեպիսկոպոս Ներսես Մելիք֊ Թանգ -

յանի՝ Իրանի նոր շահին հղած միջնորդության շնորհիվի։ 

Վերականգնելով գաղութի՝ դպրոցների վերաբերյալ ունեցած 

իրավունքները իրանական կառավարությունը, միաժամանակ 

գրանցում պարտադիր կարգով մտցրեց Իրանի լուսավորության 

մինիստրության տարրական դպրոցների ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը 

ընդունելու հետևանքով, հայկական դպրոցներում ուսուցման հիմ-

նական լեզուն փաստորեն պարսկերենը դարձավ։ 

Հայկական դպրոցներում ծրագրից դուրս թույլատրված էր 

միայն հայոց լեզվի և կրոնի ուսուցում ը։ Այդ երկու առարկաներն 

էլ մտցվեցին ոչ պարտադիր առարկաների շարքը։ 1946 թ. Թեհ-

րանի թեմական խորհրդի միջնորդությամբ կրոնը ճանաչվեց որ֊ 

63 «Конституции государств Ближнего и Среднего Востока», М„ 1956, 
стр. 189. 

6 4 Անեմյսւն , Հիշատակարան ու պատկերացույց Թեհրանի VԻսրայել Սա֊ 

հակ յան », դպրոցների, Թեհրան, 1961, էշ 29։ 
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պես պարտադիր առարկա՛' ։ Սակայն հայոց լեզուն դեռևս այդ-

պիսի համարում չի ստացել, թեև գաղութի թեմական մ արմիննե֊ 

ր ր այս ուղղությամբ չեն դադարեցրել իրենց ջանքերր**։ 

Հա յկական դպրոցների հարցում Իրանի լուսավորության մի-

նիստրությունը բնականաբար կողմնակից է պետական ծրագրի 

իրականացմանը, իսկ գաղութի թեմական մարմինների վրա են ընկ-

նում դպրոցների նյութական բազայի պահպանման ու ամրա-

պընգման, դպրոցական շենքերի կառուցման և այլ հոգսերը։ Սե-

փականության իրավունքների տեսակետից այդ դպրոցները գա-

ղութի սեփականությունն ենг 

Պառլամենտում իր ներկայացուցիչներն ունենալու իրավունքը 

իրանահայերը ստացել են 1905—1911 թթ. իրանական հեղափո-

խության ժամանակ։ Այդ իրավունքը ելնում է ընտրական իրա-

վունքի համապատասխան հոդվածից, որ ընդունել է երկրորդ գու-

մարման մեջլիսը, 1909 թ. (ըստ դրա յուրաքանչյուր 50.000 մար-

դուց ընտրվում է մեկ պատգամավոր)։ Տվյալ դեպքում ազգային 

վւոքրամասնությունները դասվում են հատուկ կուրիաներում 

(ընտրախավերում) և կազմում են յուրօրինակ, ըստ ազգալին ու 

կրոնական հատկանիշի առանձնացված ընտրական օկրուգներ*11 

Այս իրավունքը սահմանափակվում Է գաղութի շրջանակներով։ 

Դրանում Համոզվելու համար բավական Է քննել մեջլիսում հայերի 

պատգամավորների գործունեությունը։ Նրանց, ինչպես և ազգային 

մյուս փոքրամասնությունների պատգամ ավորների գործունեու-

թյունը մեջլիսի մյուս պատգամավորների համեմատությամբ սահ-

մանափակված Է գաղութին վերաբերող հարցերի շրջանակով։ Մյուս 

հարցերում հայերի պատգամավորների դերը իրանական մեջլիսում 

լոկ ձևական Է։ 

Հետևաբար։ տվյալ դեպքում Էլ մենք բախվում ենք իրանական 

օրենսդրությանը բնորոշ մի երևույթի՝ ազգային փոքրամասնոլ-

85 .Վերածնունդ», 1947, 12—13 նոյեմբերի։ 
60 Իրանի հայկական դպրոցների մասին տե՛ս «Մշակույթյ) 41 խի համապա-

տասխան բաժինըւ 

''՚ Աղ դա յին փոքրամասնություններին այդ իրավունքը տրվել Էր դեռևս 1907— 

1908 թթ.ւ Սակայն ետադիմական հոգևորականության շանքերի հետևանքով հա-

յերի ու հրեաների համար, այդ իրավունքը մեշլիսի ընտրությունների ժամանակ 

ի չիք դարձվեց (տե՛ս С. М. Алиев, К национальному вопросу в современном 
Иране. «Краткие сообщения Ин-та народов Азии», 1964, № 77, стр. 48. 
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թյունների, մասնավորապես, հայերի իրավունքները տրոհելոլ, 

դրանք իրավական հարցերի առանձին խմբի մեջ դասելու ձգտմա-

նըէ 

Ընտրական իրավունքն ընդունելու տարին Իրանում գոյություն 

ունեցող հայ բնակչության թիվը իրավունք Էր տալիս մեջլիսում 

ունենալ երկու պատգամավոր, թեև իրանահայ գաղութը բաղկա-

ցած Էր 80.000 հայությունից և պատմականորեն բաժանված Էր 

երկու հատվածների, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ իր թեմական 

առանձին հաստատությունները, սակայն բոլրժոլա-կալվածատի-

րական շրջանները հեղափոխության տարիներին անտեսվեցին հա-

ւերի մեջլիսում երկու պատգամավոր ունենալու իրավունքը08» 

Այդ հարցը կրկին քննության առարկա դարձավ 1915 թ., որից 

հետո գաղութի հայ բնակչությանը իրավունք տրվեց մեջլիսում 

ունենալ նաև երկրորդ պատգամավորը։ 

Այս կարգը, որն արդեն ավանդույթ Է դարձել, պահպանվում 

Է մինչև օրս։ Սակայն դրանից որոշ շեղումներ երբեմն լինում են. 

Հէրինակ, հարավային նահանգներից հայերի պատգամավորր ըն-

տըրվում Է նաև կենտրոնական նահս-նգների հայերի կողմից, թեև 

1944 թ. այդ բնակչությոլնր ինքնուրույն թեմ Է կազմել։ 

Չնայած մեջլիսում հայերի ունեցած ներկայացուցչության 

ձևական բնույթին, այդ իրավունքը նրանց որոշ հնարավորություն 

Է տալիս անհրաժեշտության դեպքում այնտեղ պաշտպանել իրենց 

շահերը։ Օրինակ, հայերի պատգամավորները օգտվում են հայ 

բնակչության դիմումները և բողոքները քննարկելու, պետական ո։ 

ղեկավար մարմիններին միջնորդություններ հարուցելու և այլ իրա-

վունքներից։ 

88 Մեջլիսում հայերի երկու պատգամավոր ունենալու հարցը 1908—1910 թի. 

քուրժուա-կալվածատիրական լիբերալ շրջանների ու գաղութի թեմական մար-

մինների միշև բանավեճի առարկա դարձավ։ Այն քննարկվել Էր դեռևս աոաջին 

գումարման մեշլիսում (տե՛ս էՄշակ», 1908, 8 և 25 հունիսի) և նորից լույս աշ-

խարհ եկավ ընտրական օրենքի կազմման ու երկրորդ գումարման մեշլիսի ժա-

մանակ, Նշանակալից Է, որ հայերը մեր,քեցին իրենց հակառակորդների այն թե֊ 

զը, թե իբր իրենց այդ պահանշը պիտի որպես սահմանադրական շարժ մանր 
ունեցած նրանց մասնակցության հատուցում դիտվի (տե՛ս «Վերածնունդ» 1933, 

28 հոկտեմբերի), Հայ պատգամավորները մեշլիսում ներկայացնում Էին նաև 

ասորի բնակչությանը, որը հիմնականում բնակվում Էր հյուսիսային նահանգնե-

րոսէ։ Սկսած 20-րդ գումարումից մեշլիսում ասորիների ներկայացուցին մի տեղ 

Հ հատկացված։ 
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Գաղութի թեմական մարմինները երկրի մինիստրությունների 

ու գերատեսչությունների, ինչպես նաև շահական պալատի ՜ետ 

շփվում են այգ պատգամավորների միջոցով։ 

Հայերի, ասորիների, զրադաշտականների ու հրեաների գա-

ղութներին մ եջլիսում ներկայացուցչություն ունենալու իրավունքը 

կրկին վերապահվեց 1960 թ.ո։ 

Տարբեր ցենզերի գոյության հետևանքով (գրագիտության, 

նստակեցության, ունեցվածքի և այլն) իրանահայ աշխատավոր-

ների մեծ մասը զրկված է մեշլիսի պատգամավորների ընտրու-

թյուններին մասնակցելու իրավունքից։ Այսպես, ընտրություննե-

րին մասնակցելու իրավունք ունեն միայն 20 տարին լրացած, 

տվյալ րնտրական շրջանում ոչ պակաս, քան 6 ամիս բնակվող ու 

հարկերը վճարած քաղաքացիները։ 

Ինչպես պարզվում է վերը ասածից, Իրանում տեղի հայ բնակ-

չությանը տրված իրավունքները սահմանափակվում են գաղութի 

շրջանակներով։ Դրանում իր արտահայտությունն է գտնում իրա-

նական օրենսդրության առանձնահատկությունը։ Այս առանձնա-

հատկությունը պետք է նկատի առնել ամեն անգամ, երբ խոսքը 

վերաբերում է Իրանի հայ բնակչության իրավական վիճակին, քա-

նի որ իրավական երաշխիքների կողքին այն իրանահայերի իրա-

վունքների որոշակի սահմանափակումներ է ծնում։ 

Այդ սահմանափակումներից մի քանիսի մասին մենք արդեն 

առիթ ենք ունեցել խոսել։ 

Իրանում սահմանափակված են նաև հայերի միությունների, 

Կողովների ու մամուլի իրավոմւքները70։ Այգ սահմանափակում-

ներն, անշուշտ, զուտ ազգային բնույթ չեն կրում, այլ առնչվում 

են քաղաքական մոտիվների։ Այսպես թե այնպես, 20֊ական, ինչ-

պես նաև 40 և ՏՕ֊ական թվականներին արգելվեց մի քանի հայ-

կական թերթերի, ամսագրերի ու այլ պարբերականների հրատա-

րակությունը1՝։ Այս իսկ պատճառով պարբերականների թիվը իրա-

69 Аиегу, Рейт, .Мойегп кап, р. 490. 
70 նկատի ունենք «Հիմնական օրենքի լրացումներիյ> 20 և 21 հոդվածները։ 

71 Հայերեն թերթերի հետ միաժամանակ արգելվեցին ադրբեջաներեն, քրդերեն 

ու. шип բերե՛ս թերթերը (տե՛ս С. М. Алиев, к национальному вопросу в 
современном Иране, «Краткие сообщения Ин-та народов Азии», 1964, 
№ 77, стр. 54). 
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նահայ գաղութում ի տարբերություն արտասահմանի մյուս գա-

ղութների, խիստ սահմանափակ է։ 

20 ՅՕ֊ական թվականներին Իրանում իրենց գոյությունը դա-

դարեցրին հայկական գրեթե բոլոր կուսակցություններն ու խըմ-. 

բավորումներըւ Ներկայումս Իրանում գործում է միայն դաշնակ-

ցական կուսակցությունը։ 

Պ ետության գործերում կրոնի ազդեցության թուլացումից և, 

հատկապես, Ռզա շահի անցկացրած բարենորոգումներից հետո, 

իրանահաքերի ու ազգային մյուս փոքրամասնությունների նկատ-

մամբ նախկինում գոյություն ունեցող կրոնական հալածանքների 

մնացուկները զգալիորեն նվազել են։ 

50-ական թվականների երկրորդ կեսին, Իրանի իշխող շրջան-

ները որոշակիորեն փոխեցին ազգային փոքրամասնությունների 

իրավական վիճակի նկատմամբ իրենց ունեցած վերաբերմունքր՝ 

հրաժարվելով «ի բանացնելու» քաղաքականության բացահայտ 

ձևերից։ Այսպես, ընդառաջելով գաղութի լայն հասարակության 

ցանկություններին, իրանական կառավարությունը Սպահանի հա-

մալսարանում բաց արեց հայագիտական բաժանմունք։ Քիչ ավելի 

ուշ, 1964 թ. Թեհրանի համալսարանի բանասիրական ֆակուլտե-

տում ևս բացվեց այդպիսի ՛բաժանմունք։ 

* • * 

Ո՞րն է իրանահայ գաղութի այժմյան իրավական վիճակի 

առանձնահատկությունը։ Իհարկե, գաղութը շարունակում է իր գո-

յությունը կրոնա-եկեղեցական ինքնավարության շրջանակներում։ 

Գաղութի իրավական դրության վրա, նախկինի պես շարունակում 

է ազդել Իրանի օրենսդրությունը, որն ի վիճակի չէ հայ բնակչու-

թյանը լիարժեք երաշխիքներ տալ. այն է՝ հավասարություն օրեն-

քի առջև առանց սեռի, տարիքի, ազգության ու կրոնի խտրության։ 

Այդպիսի պայմաններում կրոնա-եկեղեցական ինքնավարու-

թյունը ավանդաբար շարունակում է գաղութի իրավական դրու-

թյան հիմքը լինել։ Ինքնավարության այդ ձևի շրջանակներում են 

գործում օրենսդրական ու գործադիր մարմինները, ինչպես նաև 

զանազան կազմակերպություններ։ Այսպիսով, հայկական եկեղե-

ցին կարևոր դեր է խաղում իրանահայ, ինչպես և ամբողջ սփյուռ-

քահայության կյանքում, ընձեռելով աշխարհիկ վարչական կա-

ռուցվածքի տարրեր։ Միաժամանակ կրոնա-եկեղեցական ինքնա-

վարությունը տեղի հայ բնակչության պահպանման ու համա-

խմբման միջոց ու ձև է։ Կրոնա-եկեղեցական ինքնավարության 
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շրջանակներում Հայ բնակչությունն օգտվում է մայրենի լեզվի, 

կենցաղի։ ավանդությունների ու մշակույթի Հիման վրա գոյա-

տևելու Հնարավորությունից։ 

1'ՐԱնւԱԱՅԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ 

Դպրոցներ: Գրականություն: Նկարչություն: երաժշտություն: Թատ-
րոն: Տպարաններ և մամուլ: ճարտարապետություն: Ակումթներ: 

Գրադարաններ: Նոր Ջուղայի մատենադարանն ու թանգարանը: 

Իրանահայ գաղութում մշակույթի օջախները ստեղծվել են 

դեռևս մինչ XVII դ.։ Առաջին օջախներից մեկը, ամենայն Հավա-

նականությամբ, Ս. Թադևոսի վանքն էր, որը Ատրպատականի 

թեմի կենտրոնն էր։ Որպես թեմի աթոռանիստի նրա մասին Հի-

շատակություններ կան Կիրակոս Գանձակեցու և Միքայել Չամ-

չյանի մոտ։ Իրանում Հայերի մշակութային կարևոր օջախներից 

էին նաև Սուլթ անիե և Թավրիգ քաղաքները։ Վկայություն է պտհ-

սլանվել մինչև 1600 թ. Թավրիզում հայկական դպրոցների գոյու-

թյան մասին։ 

XVII դ. սկզբին իրանաՀայերի մշակութային Հիմնական օջա-

խը դարձավ Նոր Ջուղան։ 1633 թ. Նոր Ջուղայի թեմի առաջնորդ 

Գրիգոր Կեսարացին Ամենափրկիչ վանքին կից հիմնեց դպրոց, 

որը պատմական մի քանի փաստաթղթերում հիշատակվում է որ-

պես «համալսարանս։ Գրիգոր Կեսարացին իր աշակերտների հետ 

միասին 1640 թ. հիմնեց նաև տպարան։ Նոր Ջուղան դարձավ նաև 

հայ ձեռագրերի կարևոր կենտրոններից մեկը։ Նորջուղա յեցին երի 

միջավայրից ծնվեցին մի խումբ նշանավոր նկարիչներ, ծաղկող-

ներ, երգիչ-գուսաններ։ 

XVIII դ. և XIX դ. սկզբին, պատերազմների և ֆեոդալական 

երկպառակությունների շրջանում մշակութային կյանքը գաղու-

թում անկում ապրեց։ XIX դ. կեսերից իրանահայ մշակույթը սկսեց 

վերածնվել։ 

Իրանահայ գաղութում, ինչպես և արտասահմանի մյուս հայ 

գաղթօջախներում, հատուկ դեր ունի ազգային դպրոցը։ Արտասահ-

մանի հայերի համար դպրոցը ոչ միայն լուսավորության ու կրթու-

թյան օջախ է, այլև հոգևոր գոյատևման կարևորագույն միջոց։ 
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Դպրոցական կրթության պատմությունը, ամենայն հավանա-

կանությամբ, սկսվում է հայ գաղթօջախների ծագման աոաջին իսկ 

օրերից։ Պատմական տվյալները վկայում են, որ հայկական եկե-

ղեցիներին ու վանքերին կից դպրոցներ են գոյություն ունեցել 

դեռևս XII—XIII դարերում։ Սակայն դրանք բացառապես հոգևոր 

դպրոցներ էին։ Աշխարհիկ դպրոցները գաղութում երևան են գա-

լիս միայն XIX դ. առաջին կեսին։ Առաջին այդպիսի դպրոցները 

ստեղծվում են Թավրիզում և Նոր Ջուղա յում՝ Կովկասի, Ռուսաս-

տանի, Հնդկաստանի և այլ երկրների հայ մշակութային օջախների 

բարերար ազդեցության տակ։ 

Նոր Ջուղա յում առաջին դպրոցը բացվեց 1833 թ., սուրբ Ստե-

փանոս եկեղեցուն կից։ Մադրասցի բարեգործ Գ. Ս ամ յանի գու-

մարներով կառուցված այդ դպրոցը միջոցների սղության պատ-

՛ճառով 3 — 4 տարի հետո փակվեց՛2։ 1843 թ., Աստվածամայր եկե-

ղեցու բակում կալկաթացի բարեգործ Ա. Արդարյանի միջոցներով 

բացվեց մի նոր դպրոց, որը կրում Էր «Հայկական հայրենասիրա-

կանյ> անունը։ 1853 թ. համանման դպրոցներ հիմնվեցին սուրբ 

Մինաս և սուրբ Ստեփանոս եկեղեցիներին կիցռ։ 

1854 թ• Նոր Ջուղա յում բացվեց գաղութում առաջին իգական 

դպրոցը, որն ի դեպ Իրանում ևս առաջին իգական դպրոցն էր։ Այն 

կառուցված էր կանանց Կատարին յան վանքին կից, ճավացի Մ. 

Հորդանան յանի ծախքով*։ 

Նյութական դժվարությունների, ինչպես նաև բավարար թվով 

ուսուցիչներ չլինելու պատճառով այդ դպրոցները 1880 թ. միա-

վորվեցին և կազմեցին Ազգային կենտրոնական դպրոցը, որի շեն-

քը կառուցվեց ճավայի, Բիրմայի և Հնդկաստանի հայերից հավա-

քած նվիրատվություններով5։ 

Արդեն XX դ. սկզբին՝ 1901—1905 թթ. Ռ. Պատկանյանի դպրո-

ցական ընկեր, մոսկվացի Գևորգ Քան ան յանի կտակած միջոցնե-

րով Նոր Ջուղա յում բացվեցին «Գևորգ Քան ան յան» իգական դըպ֊ 

րոցն ու մանկապարտեզը, որոնք տեղավորված էին բարեկարգ 

երկհարկանի շենքում79։ 

и չ . Տեր-Հովճանյանց, Պատմություն նոր Ջուղայի, հ. 2, էշ 25Տ—259, 
13 (ГՊարսկահայ տարեցույցа, 1929, էշ 31—32։ 

74 ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ, ֆ. 56, ց. 3, գ. 417, թ. 150, *Պարսկահայ տարեցույց>, 

1929, էշ 32, 
78 Նույն տեղում, 

7« «Պարսկահայ տարեցույցյ), 1929, Էշ 33։ 
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1835 թ. Թավրիզում հիմնվեց «Արամյանս դպրոցը, ոոի հար֊ 

յուրամյակր նշվեց 1935 թ.77- Սկզբում այն տեղավորված էր Թավ-

բիզի թեմի առաջնորդարանի շենքում, Ղալա թաղում։ Այնուհետև 

աոանձին շեն բ կառուցվեց թեմակալ Սահակ Ս աթուն յանի (առաջ-

նորդ էր 1851—57 թթ. —Հ. Մ.) օրոք։ ոԱրամյան» դպրոցի առա-

ջին ուսուցիչներից մեկը Մեսրոպ Թաղիադյանն էրո։ 

1875—1877 թթ. «Արամյան» դպրոցում դասավանդել է 

Րաֆֆին։ Նա մտադիր էր Թավրիզում հիմնել նաև կանանց դպրոց, 

ինչպես նաև տպարան։ Սակայն հարկադրական մեկնումը Թավ֊ 

րիզից Ի դերև հանեց նրա այդ ծրագրերը։ 

Թավյ։իզում իգական դպրոց հիմնելու գաղափարը ի վիճակի 

եղավ իրագործել «Ավարայբյան» ընկերությունը, 1879 թ.։ 1883 թ. 

Թուման յան եղբայրների ք Թուման յան առևտրական տան անդամ-

ներ—Հ. Մ.) միջոցներով ստեղծվեց «Աննայա ն» դպրոցը, որր 

1905 թ. միացավ «Արամյան» դպրոցին։ 1882 թ. Թավյրիզի Լիլա-

վա թաղում բացվեց «Հայկազյան», իսկ 1895 թ. «Թամարյան» 

դպրոցը։ 

Իրանական հեղափոխության տարիներին, 1909 թ. Թավյրի-

զում հիմնադրվեց ևս մի դպրոց՝ թեմական կենտրոնական միջնա-

կարգ ուսումնարանը։ 

Թեհբանում հայկական դպրոցները հիմնվել են շատ ավելի 

ուշ, քան Նոր Ջուղա յում և Թավրիզում։ Դրա պատճառը այդ ժա-

մանակներում Թեհրանի հայ բնակչության փոքրաթիվ լինելն է։ 

Հանրակրթական առաջին՝ «Հայկազյան» դպրոցը Թեհրանում բաց-

վեց 1870 թ., Դարվազե Ղազվին թաղում։ Կանանց կազմակեր-

պությունների՝ աղջիկների համար դպրոց հիմնելու ջանքերը քսան 

տարի մնում էին անարդյունք։ Միայն 1891—1892 թթ. Թեհրանում 

հիմնվեց առաջին իգական դպրոցը։ 1891 թ. Ազգային դպրոց բաց-

վեց Դարվազե Ղազվին թաղում, իսկ 1903 թ՝ դպրոց Դարվազե 

Դովլաթի թաղում։ 

1910 թ. Հասանարադ թաղամասում, որտեղ այդ ժամանակ 

ապրում էր Թեհրանի հայ բնակչության մեծամասնությունը, կա-

ռուցվեց «Հայկազյան» նոր դպրոցը։ 

Գավառներում հա յկական դպրոցներ սկսեցին երևան գալ 

XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին։ Անցյալ դարի 70-ական թվական֊ 

77 аՎերածնունդл, 1935, 8 դեկտեմբերի։ 
78 I . Անեմյան, Պատմություն «Արամյան։ ազգային դպրոցի, Թավբիզ, 1936, 

կ 12—13 և 26—28։ 
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ներին դպրոցներ կային Սալմաստի Հաֆթվան, Փայաջուկ, ՚Լալա-

սար գյուղերում։ Ավելի ուշ դպրոցներ բացվեցին նաև Սարնա, 

Ախթախանա, Սավյւա և այլ գյուղերում։ XX դ. սկզբին դպրոցներ 

կային Սալմաստի գավառի գրեթե բոլոր հայաբնակ գյուղերում։ 

1903 թ. Փայաջուկ գյուղում տեղական դպրոցի համար կառուցվեց 

երկհարկանի շենք։ 1904 —1905 թթ. ուսումնական տարում Սալ-

մաստի 11 դպրոցներում 800 աշակերտ էր սովորում։ 

1885 թ. տեղի եկեղեցուն կից դպրոց հիմնվեց Մւսրաղայում։ 

1898 —1900 թթ. Ւավրիղի հայ կանանց բարեգործական ընկերու-

թյան ջանքերով դպրոցներ բացվեցին Ուրմիայի, Մաքուի, Ղարա-

դաղի և Բարանդուզի մի քանի գյուղերում և քաղաքներում՛՝ ։ 

XX դ. ոկղբին հայկական դպրոցներ բացվեցին երկրի հեռա֊ 

վոր շրջաններում. 1904 թ. Համադանում, իսկ 1905—1909 թթ.՝ 

Ղաղվինում, Մեշհեդում, Սուլթանաբադում, Դաշտում և էնզելիոլմ։ 

Այդ տարիներին դպրոցներ կային Չհարմհալի շրջանի 8 գյու-

ղերից չորսում՝ Լիվաոիան։ Վերին Քոնարք, Մամոլքա և Սիրաք։ 

Փերիայի շրջանում դպրոցները համեմատաբար քիչ էին. 27 գյու-

ղերից դպրոցներ ունեին 10-ը, իսկ Բուրվառի, Քագաղ, Գյափլա 

և Ք ամ արա շրջաններում գործում էր ընդամենը մի քանի դպրոց։ 

Իրանի հայկական դպրոցների վրա հատկապես ուժեղ էր Կով֊ 

կասի մշակութային կենտրոնների ազդեցությունը։ Մասնավորա-

պես Թիֆլիսից Իրան էին գալիս ուսուցիչներ, ստացվում էր ուսում֊ 

նական ու մեթոդական գրականություն, Կովկասի հայկական դըպ֊ 

րոցների ծրագրերը։ 

Առաջին համաշխարհային պատերազմին հաջորդած տարի-

ներին իրանահա յ դպրոցի վրա սկսեց զգացվել Իրանի կառավա-

րության անցկացրած բարեփոխումների ազդեցությունը։ 1927 թ. 

մեջլիսի ընդունած օրենքներով, ինչպես նաև 1932 և 1933 թթ. որո֊ 

շումներով երկրռւմ մտցվեց պարտադիր տարրական (վեցամյա) 

կրթություն, վերանայվեցին ուսումնական ծրագրերր, ավելացվե-

ցին բնագիտական առարկաներին հատկացվող դաս աժ ամ երը№։ 

Առաջին համաշխարհային պատերազմը մեծ վնաս հասցրեց 

երկրի հյուսիսային շրջանների դպրոցներին, որտեղ, ինչպես նըշ-

վեց, ժամանակին ստեղծվել էին գաղութի առաջին կրթական օ-

ջախները։ Սալմաստի երբեմնի 11 դպրոցներից գործում էին միայն 

73 1ГՊարսկահայ տարեցույց», 1929, էղ 21։ 

80 Е. А. Дорошенко, Система просвещения в Иране. М„ 1959, стр. 
23—25. 
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Հավթվան, Փայաջուկ և Մա/լամ գյուղերի դպրոցները։ 'Հարադաղի 

հայկական 21 գյուղեր ունեին 10 դպրոց, իսկ Ուրմիայի շրջանի 

33 դ յուղերից ոչ մեկը դպրոց չուներ1՝։ 

20—30֊ական թվականներին դպրոցական կրթությունը ավելի 

մեծ թափով էր զարգանում հարավային և կենտրոնական գավառ-

ների հայ գաղթօջախներում։ 1920 —1921 թթ. դպրոցներ հիմնվե-

ցին Ահվազում, Ս ուլթանա բա դում ։ 1922 —1927 թթ. արդեն դպրոց-

ներ կաւին Չհարմհա/ի բոլոր գյուղերում՛՝'71 Փերիայի շրջանում 

դրանց թիվր հասավ 17-ի, Բուրվառիի գյուղերում՝ 6-իռ։ 

Հայ երեխաներր այդ տարիներին ազգային դպրոցներից բացի 

սովորում էին ամերիկյան, անգլիական և ֆրանսիական միսիոնե-

րական դպրոցներումм։ որոնց հիմնական խնդիրն էր երիտասար-

դության շրջանում տարածել Արևմուտքի ազդեցությունը։ Օգտվե-

լով ազգային դպրոցների սակավությունից, նրանք կարողացան 

դեպի իրենց հրապուրել հայ երիտասարդության մի նշանակալից 

մասինւ Այսպես, 1926 թ. Թեհրանի «Հ այկաղյան3) դպրոցում սո-

վորում էին 226, իսկ մանկապարտեզում՝ 64 երեխաներ, այնինչ 

ամերիկյան դպրոցն էին հաճախում 350, ֆրանսիական դպրոցները 

Հարական «Սան Լուի», իգական «ժաննա դը Արկս, «гՍան ժոզեֆ») 

155 երեխաներ*'"։ Ամերիկյան միսիոներական դպրոցներում էր սո-

վորում Քերմանշահի և Ուրմիայի մարզի հայ երեխաների մեծ մա-

սը։ Համադանի ամերիկյան երկու դպրոցներում (արական և իգա-

կան) 1925—1926 ուսումնական տարում սովորում էին տեղի հա-

յերի 100 երեխա։ 

Միսիոներական դպրոցներում հայոց լեզվի, պատմության և 

դրականության ժամերր սահմանափակ էին, իսկ մի շարք դեպ-

քերում գործնական ընթացք էր ստացել ուծացման միտումը։ Հա-

մադանի ամերիկյան դպրոցներում, օրինակ, հայոց լեզուն ծրա-

գրից հանված էր։ Չնայած տեղի հայ բողոքական համայնքի դի-

մումներին ու բողոքներին, այդ դպրոցները շարունակում էին 

իրենց նման վարվելակերպըՏ6։ 

Ժողովրդական լուսավորության ռեֆորմը և, մասնավորապես, 

դպրոցները հոգևորականության վարույթից անջատելը Իրանում 

ոՊարսկահայ տարեցույց», 1927, Լջ 52 — 53։ 

8 յ Ավ. Եւ|է|աւ-յաՏ, вԻրանի Տհարմհալ գավառըи, էջ 66—72։ 

83 „ Պ ա ր ս կ ա հ ա յ տարեցույց», 1927, էջ 63։ 

84 ОговвеЫове, Е1и1п, ЫгойисМоп էօ 1гап, Ыеш-Уогк. 1947, р- 113. 
вг> (ГՊարսկահայ տարեցույց», 1927, էջ 114—116։ 

86 Նույն տեղում, կ 81 — 82։ 
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թուլացրին միսիոներների ազդեցությունը, ՅՕ֊ական թվականների 

սկզբին միսիոներական գրեթե բոլոր դպրոցները փակվեցին, 

Այս հանգամանքը նպաստեց գաղութում դպրոցաշինության 

գործի զարգացմանը։ 1932 —1933 թթ. հնդկաստանցի բարերար 

Դավիթ Դավթյանի միջոցներով Թեհրանում բացվեց «Քուշեշ֊Դա֊ 

վըթյանX դպրոցը. Այդ իսկ տարիներին դպրոց հիմնվեց նաև Մես-
ջեդե-Սուլեյմանում։ 

30-ական թվականների սկզբին Թեհրանի, Թավրիզի։ Նոր Ջու-

ղայի և այլ քաղաքների հայկական դպրոցներում ուսումնական 

նոր ծրագրեր մտցվեցին։ Ավելի մեծ ուշադրություն դարձվեց բնա-

գիտական առարկան ե րին, ավելացավ պարսկերեն և անգլերեն լե-

զուներին հատկացվող դասաժամ երի թիվը871 

1930 թ. շրջադարձային եղավ իրանահա յ դպրոցի համար։ 

Դեռևս 20-ական թվականներին Ռզա շահի կիրառած քաղա-

քականությունը, որի նպատակն էր «իրանացնել» երկրի բոլոր 

ժողովուրդն երին, շուտով շոշափեց նաև տեղի հայ բնակչության 

շահերը։ 

Այն բանից հետո, երբ Ռզա շահի բուրժոլա֊կալվածատիրս։-

կան բլոկի կառավարությունը սկսեց հակվել ֆաշիստական Գեր-

մանիայի կողմը և երկրոլմ իրագործել շովինիստական քաղաքա-

կանություն, մեկը մյուսի ետևից հայկական դպրոցներր սկսեցին 

փակվել։ 

Սակայն իրանահայ գաղութը չհաշտվեց դրա հետ։ Հայկական 

բնակավայրերում սկսեցին կազմակերպվել հայոց լեզվի դասըն-

թացներ, գրադարաններ, հայոց պատմությունն ու գրականությունն 

ուսումնասիրող խմբակներ, միջոցառումներ, որոնք կոչված էին 

փոխարինելու հայկական դպրոցին։ Այս գործում առանձնահատուկ 

դեր խաղացին Թեհրանի, Թավրիզի, Նոր Ջուղայի և մի շարք այլ 

քաղաքների հայ կանանց կազմակերպությունները. 

Գաղութն առանց դպրոցների մնաց ընդհուպ մինչև 1941 թ., 

Ռզա շահի հրաժարումից հետո հայկական դպրոցները վերստին 

հնարավորություն ստացան շարունակել իրենց գոյությունը։ 

Հայկական դպրոցների վերականգնման պրոցեսը ըստ ժամա-

նակի ամենուրեք միատեսակ չէր։ Այսպես, Թեհրանի դպրոցները 

վերականգնվեցին 1941—1944 թթ., Աբադանի «Ադար» դպրոցր 

իր գործունեությունը վերսկսեց 1943 թ., իսկ Թավրիզի «Արամյանя 

դպրոցը՝ 1944 թ.*'։ Գաղութի դպրոցն երի մեծ մասը կրկին կյանքի-

« „Վերածնունդ», 1930, 28 նոյեմբերի, 
88 «Վերածնունդ», 1945, 16 մայիսի։ 
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կոչվեց միայն 50-ական թվականների կեսերին, որի հիմնական 

պատճառը երկրի քաղաքական անկայուն վիճակն էր։ 

Աւդ նույն տարիներին սկսեցին գործել ոչ միայն քաղաքների, 

այլև ղ յուզական վայրերի՝ Փերիայի, Չհարմհալի, Ռեղայեի, իսկ 

ավե/ի ուշ՝ նաև ՛Հարադաղի դպրոցները։ 

Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի տարիներին և ետ-

պատերաղմյան շրջանում դպրոցական շինարարությունը հատկա-

պես մեծ թափ ստացավ Թեհրանում, որի հայ բնակչությունն արագ 

աճամ էր։ 1.941 թ. Թեհրանի հյուսիսային արվարձաններում՝ Բե-

ջաթաբադում, Ֆիշերաբադում և Համջեդիեոլմ բնակություն հաս-

տատեցին գյուղերից տեղափոխված մի բանի հազար հայ գյու-

ղացիներ։ Նրանց համար մի խումբ թեհրանաբնակ հայերի միջոց-

ներով 1042 թ. Բեջաթարադում կառուցվեց «Դանայիа դպրոցը։ 

1946 թ. հետո Թեհրանի հյուսիսային ծայրամասում հիմնվե-

ցին նաև «Արամս («Աբովյան»), «Շահ Ազիզа (Հեշմաթիե թաղում) 

և «Հախնազարյան» (Յոլսուֆաբադում) դպրոցները։ 

Հետագա տարիներին Ցոլսուֆաբադ թաղում բացվեց «Արաբսа 

դպրոց ր, Բահտր թաղում՝ «Անի» («Ռոստոմ»), իսկ Սեյեդ թաղում՝ 

«Շահ Արասа դպրոցները։ 

1954 թ. թ եհրանցի Մ. Սարդս յանի միջոցներով կազմակերպ-

վեց «Մարիամյան» դպրոցը։ Վերջինիս եռահարկ շենքում տեղա-

վորվեցին նաև «Ք ուշեշ-Ղա վթյանа դպրոցի աղջիկների դասարան-

ները։ 1957—1958 թթ. նոր շենքում սկսեց պարապմունքները նաև 

«Քոլշեշ֊Դավթյան» դպրոցը։ Քառահարկ այդ կառույցի շինարա-

րության համար միջոցները հանգանակվել էին Թեհրանի հայ 

բնակչութ յունից։ 1958 թ. Մ. Ս ահ սյկ յանի միջոցներով դպրոցի 

եռահարկ շենք կառուցվեց Հեշմ ա թի ե թաղամասում։ Նույն թվակա-

նին Մաջիդիե թաղում հիմնադրվեց «Արարատ» դպրոցը։ 50—60֊ 

ական թվականներին Թեհրանում բացվեցին «Հուր», «Նաիրի» և 

«Թուն յան» դպրոցները։ 1960 թ. բարեգործ Այդին յանի նվիրած 

թաղամասում դրվեց «Արաքս» դպրոցի նոր շենքի հիմքը, որը 

բացվեց 1969 թ.։ 

ետպատերազմյան տարիներին գաղութի մշակութային կենտ-

րոններից մեկն էր Աբադան քաղաքր։ 1949 թ. այնտեղ կառուց-

վեց «Ադաբа դպրոցի նոր շենքը։ 

Այդ տարիներին դպրոցական նոր շենքեր երևան եկան նաև 

Մեշհեդում, (հաշտում և այլ քաղաքներում։ 

Աշակերտների կողմից մայրենի լեզվի, պատմության և դրա-

կանության յուրացումն ապահովելու անհրաժեշտությունից դրդված 

247-



40 50-ական թվականներին տարրական դպրոցների մի մասը 

վերածվեց միջնակարգի։ Ուսումնական պրոցեսի երկարաձգման 

•>նորհիվ հնարավոր դարձավ ընդգրկել հայագիտական առարկանե-

րի ծրագրի լրիվ՚ շրջանակը։ Այդ ժամանակ միջնակարգ դպրոցներ 

դարձան Թեհրանի «Ք ուշեշ֊Դավթյան», «Մ արիամ յան» և «Սա֊ 

հակյան», Արադանի «Ադար», Թավրիզի «Արամ յան֊Հա յկագյան», 

Նոր Ջուղայի «Կատարին յան» և «Ք ան ան յան» դպրոցները։ 

Տեղի թեմական մարմինների իրավասությանը ենթակա դըպ-

րոցներից բացի։ Թեհրանում կան նաև մասնավոր դպրոցներ։ 

Դրանք պետական ծրագրերին համաձայն երիտասարդությանը ու-

սուցանում են հայոց պատմություն, գրականություն և այլ առար-

կաներ։ Այդ դպրոցներից մի քանիսն ունեն նաև անգլերեն կամ 

ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ։ 

Այդօրինակ մասնավոր դպրոցներից ամենահինը «Բոսթանն» 

է։ Ներկայումս այն ունի նախապատրաստական բաժանմունքներ 

(աղջիկների և տղաների համար՝ առանձին), ինչպես նաև միջնա-

կարգ իգական բաժին՝ տասներկուամյա տևողությամբ։ 

1946—1947 ուսումնական տարում բացվեց «Սանդուխտո, իսկ 

1955 թ.՝ «Նուբար» դպրոցը։ Վերջինս հիմնադրված է «Թեհրանի 

հայ կանանց բարեգործական ընկերության» միջոցներով։ Վերջին 

տաս տարում Թեհրանում ստեղծվել է ևս վեց մասնավոր դպրոց՝ 

«Բերսաբե», «Բ՛աբան», «Րաֆֆի», «Սթաեշ», «Փարթովի», ինչպես 

նաև «Ալիշան» դպրոցը Վան աքում։ 

Բացի «Փարթովի-ից», որը միջնակարգ է, մյուս դպրոցներում 

ուսման տևողությունը վեց տարի է։ Հիշված դպրոցներից միայն 

«Բերսաբեն» է իգական։ 

Այսպիսով, Թեհրանի ազգային 14 դպրոցներից թեմական 

մարմինների սեփականությունն են «Քուշեշ֊Դավթյան», «Մարիամ-

յան», «Ս ահակյան» և «Արաքս - Այդին յան» դպրոցների շենքերը։ 

Մյուս դպրոցները տեղավորված են վարձու շենքերում։ Տեղական 

թեմական մարմինների սեփականությունն են նաև Ահվազ, Ռեգսւ-

յե, Համադան, Մեսջեդ-Սուլեյմանի, Ղազվին, Մեշհեդ, Փեհլևի, 

Ռաշտ, Քերմանշահ, ինչպես նաև Նոր Ջուղա, Թավրիղ և Աբադան 

քաղաքների դպրոցական շենքերը։ 

Ներկայումս Թեհրանում 22 (ներառյալ մ ասնա վորն երր ) հա(-

կական դպրոց կա։ Դրանցից 5-ը միջնակարգ են, 17-ը՝ տարրա-

կան։ Եթե նկատի առնենք, որ դպրոցներից մի քանիսը բաղկացած 

են արական և իգական աոանձին բաժանմունքներից, ապա քաղա-
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քում տարրական դպրոցների թիվը փաստորեն 20-ից ավելի էг 

Աս՛ բ ողջ գաղութում գործում է 40 քաղաքային դպրոց։ 

Իրանահայ գաղութի դս/րոցական կրթության համակարգին 

անմիջապես հարում են նաև մանկապարտեզները, որոնք, որպես 

կանոն, ունեն դպրոցական նախապատրաստական խմրեր։ Դեռևս 

1899 թ. Թավրիզի բարեգործական ընկերությունը Լիլավա թաղում 

բացեք էր մանկապարտեզ, որն աոաջինն էր երկրռւմ։ 1907 թ. այդ-

։գիսի մանկապարտեզ բացվեց նաև Ղալա թաղամասում՛' ։ Ինչպես 

արդեն նշվեց, Նոր ծուղայում «Գևորգ Քանանյան» մանկապարտե-

զը հիմնվել է 1902— 1905 թթ.։ Մոտավորապես նույն տարիներին 

Թեհրանում ստեղծվեց մանկապարտեզ, որը կրում էր «Մանկական 

ւդալատи անունը՛*1։ 

Ժամանակակից բնույթի էին Թեհրանում բացված «Բերսաբե» 

(1931Բ և «Թումանյան» (1944) մանկապարտեզները։ Մեր հ ի ֊ 

շատակած բարերար Այդին յանի նվիրած հողակտորի վրա 1963 թ. 

Թեհրանում կառուցվեց «Քուշեշ» մանկապարտեզի շենքը։ 

1944 թ. նույնատիպ մանկապարտեզ հիմնադրվեց նաև Արա֊ 

գանում՝11։ 

Գաղութում դպրոցական կրթությունը կազմակերպված է 

եռաստիճան կարգով, միամյա, նախապատրաստական բաժան-

մունք, վեցամյա ժամկետով տարրական դպրոց և միջնակարգ 

դպրոց մինչև 12 (Արագանում՝ 11) դասարանը։ Իրանի հայկական 

դպրոցներում ուսուցումը տարվում է արևելահայ լեզվով։ 30-ական 

թվականներին Թեհրանի դպրոցների վերջին երկու դասարաննե-

րում անցնում էին նաև արևմտահայերեն, իսկ Նոր Ջուղայի դըպ-

րոցներում՝ գրաբար։ 

Հայկական դպրոցների համար դասագրքերն ու ուսումնական 

ձեռնարկները կազմվում են տեղում։ Ղրանց համար օգտագործվում 

են սփյուռքահայ այլ գաղութներում, ինչպես նաև Հայկական ՍՍՀ֊ 

ում հրատարակված դասագրքերը։ 

Գաղութի դպրոցները պահվում են միայն իրանահայ բնակ-

չության միջոցներով։ Համեմատաբար ավելի բարեկարգ են քա-

ղաքների դպրոցական շենքերը։ Գյուղական դպրոցները ավելի 

պակաս բարեկարգ պայմաններում են. ծվարած են փոքրիկ, հա-

и .Վերածնունդ», 1951, 5 մայիսի։ ։ 
90 .Վերածն ունդս, 7 ապրիլի։ 
91 .Վերածնունդ», 1931, 2> հոկտեմբերի։ 
92 .Վերածնունդ», 1944, 13 ապրիլի, 
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ճախ խավար, կիսաքանդ, ձմռանը՝ խոնավ, իսկ ամռանը՝ փոշոտ 

տնակներում։ Դրանց մեծ մասում ուսման տևողությունը 2-ից 4 

տարի է։ Դպրոցական միջոցների կարգավորման հարցը շարունա-

կական ցավոտ խնդիր Է դարձել գաղութի համար։ Դպրոցների մի-

ջոցները կազմվում են հարուստ անձանց կտակներից, նվիրա-

տվություններից, եկեղեցիների նպաստներից ու բարեգործական 

ընկերութ յունների անդամավճարներից։ Այդ միջոցների նշանա-

կալից մասը գոյանում Է ուսման վարձից։ 

Իրանական իշխանությունները դրամական բավարար օգնու-

թյուն չեն ցուցաբերում դպրոցներին։ Պետական նպաստ են ստա-

նում միայն մի քանի դպրոցներ։ Լուսավորության մինիսս։րութ(ոլ-

նը աշխատավարձ Է վճարում միայն պարսից լեզվի և պետական 

ծրագրի մեջ մտնող մյուս առարկաների ուսուցիչներին։ 

Վճարովի ուսումը ծանր բեռ Է հայ աշխատավոր խավերի հա-

մար։ Չնայած բարեգործական ընկերությունների եռանդուն ջան-

քերին, չունևոր ծնողների երեխաներից շատերը հարկադրված են 

հաճախել պետական դպրոցներ, ուր ուսման վարձը համեմատա-

բար ցածր Է։ 

Մոտավոր հաշվումներով գաղութում սովորող աշակերտների 

թիվը հասնում Է 15 հազարի։ Սովորող երիտասարդության 95°/0-ը 

ազգային դպրոցներն Է հաճախում։ Ըստ սոցիալական դրության՝ 

նրանք հիմնականում հայ բնակչության հարուստ և ունևոր խւսվի 

երեխաներն են։ Այդ դպրոցներում ավելի փոքր թիվ են կազմում 

արհեստավորների, բանվորների ու գյուղացիների երեխաները 

Իրանահայ գրականության ակունքը աշուղական պոեզիան Է, 

•որ XII դ. մեծ զարգացում Էր ապրում Նոր Հոլղայում, ինչպես նաև 

Փերիայի, Չհարմհալի և այլ շրջաններում։ Հայ գուսանական ար-

վեստը Իրանում շարունակում Էր զարգանալ նաև հետագա դարե-

րում, ընդհուպ մինչև XX դ.93։ Սակայն տեղի հայ գրականությունր 

ստեղծվում Էր անբարենպաստ ժամանակաշրջանում ( X V I — X I X ) 

դ դ ՚ ) ւ երբ անկում Էր ապրում առհասարակ պարսկական ամբողջ 

գրականությունը։ Դրա հետևանքով, նույնիսկ XVII դ., երբ զաղու֊ 

Տե՛ս Ա. Խ ե մ յ ս ւ ն , Աշուղ Հովհաննես, Վենետիկ, 1929, Աշուղ Ամիր օղ,ի, 

՛Վենետիկ, 1930, Հայ բանաստեղծության մնացուկները նոր Հոլղայում և ՀրՆղ֊ 

կա и տ ան ում, Վիեննա, 1930, Աշուղ Հարություն օղւի, Բ՝եհր ան, 1946, Իրանի նո-

րագույն հայ աշուղներ, Վիեննա, 1925 և այլն։ 
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թում ծաղկում էր մշակույթը, ՛այ գրականությունը, մասնավորա֊ 

պԼս բանաստեղծությունը, լկաբողագավ բարձրանալ գուսանական 

բն արեր գութ յան մակարդակից։ Գաղութում արձակ ու չափածո 

գրականությունն սկզբնավորվեց XIX դ., երբ երկրի գրականու-

թաւնր վևրածննդի ա ռաշին նշաններն էր ցույց տալիս։ Իրանահայ 

գրական ութ ւան զարգացման վրա զգալի ազդեցություն են ունեցել 

XIX դ. երկրորդ կեսին առաշ եկած գրական այն հոսանքները, 

որոնք արտահայտում էին իրանական երիտասարդ բուրժուազիայի 

շահերը։ Իրանահայ գրական պրոցեսր նշանակալից չափով ձևա-

վորվել է նաև Կովկասի և Ռուսաստանի, ինչպես նս՚և արտասահ-

մանի հա (կական մյուս գաղութների գրականությունների ներ֊ 

ազդմամբ։ 

XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին իրանահայ գրականության զար-

գացման բնորոշ առանձնահատկությունը նոր ձևերի որոնումներն՛ 

են, որոնումներ, որոնց արդյունքը թարգմանական մի շ արբ ստեղ-

ծագործությունների երևան գալն էր ւ Գրական կյանքի այս ժամա֊ 

նակաշրջանր նշանավորվում է հանրահայտ թարգմանիչներ Հով-

հաննես Մ աս եհ յանի և Հովս եփ Միրզա յանի ւսսս/տրեզ գալով։ 

Մասեհյան֊թ արգման չի գրական գո րծուն եոլթյոլն ր սկսվել է 

դեռևս Նւսսրեդդին շահի պալատում։ Նա շահի համար թարգմանել 

է մի բանի սաեղծագործություններ, այդ թվում Ալեքսանդր Դյոլ-

մայի, Պյեռ Լոթի և Չարլզ Դիկկենսի մի քանի երկերը։ Այդ տարի-

ներին նա թարգմանել է նաև Մոլիերի մի քանի թատերգություն-

ներ ր։ 

Հովհաննես Մ ասեհ յանի թարգմանությունների ոսկե բաժինը 

կազմում են Շեքսպիրի ստեղծագործությունները՝ «Համլետււ, «Ար-

քա Լիր», «Ռոմեո և Ջուլիետա», «Օթելլո», «Վենետիկի վաճա-

ոականրյ>, «Մակբեթи, «Ամսաս։յին գիշերվա երազըя, «Րչնչփց շատ 

աղմուկւ՝, «Հուլիոս Կեսարя, «Ինչպես կամենաքя, «Անտոնիոս և 

Կլեսս/ատրա», «ԿորիոլանЯ, «Փոթորիկըя։ 

Հովհաննես Մ и։ и եհ յան ը Շ եքս պիրի ստեղծագործությունների՛ 

ան ղուղական թարգմանիչ լինելուց բացի, եղել է անվանի շեքս֊ 

պիրագետ։ Նա, բացի այդ, հայոց լեզվի ճան ա չված նորարարներից 

մեկն էր, 

Լեզուների անթերի իմացությունը (Նա տիրապետում էր անգ-

լերենին, ֆրանսերենին, գերմաներենին, արաբերենին, պարսկե-

րենին և հայերենինյ, բարձր կրթվածությունն ու թարգմանչի բնա-

տուր ձիրբը Հովհաննես Մ աս եհ յանին դարձրին հայ թարգմանա֊ 
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կան գրականության դարավոր ավանդների արժանավոր ժաոան-

գորդը. 

Անցյալ դարի 90-ական թվականներին է սկսել իր թարգմա-

նական գործունեությունը նաև Հովսեփ Միրզայանը. Նրա գրչի 

առաջին փորձերից է Վալտեր Սկոաի «Լճակի լեդին» ստեղծագոր-

ծությունը9*։ 1894 թ. նա սկսում է նույն հեղինակի այլ գործի՝ 

«Կղզիաբնակ լորդի» թարգմանությունը։ Այն տպագրեց ժամանա-

կին Թիֆլիսում գործող հրատարակչական ընկերությունը։ Թիֆ/ի. 

սում եղած ժամանակ Հ. Միրզա յանը թարգմանել է Լերմոնտովի 

«Դևը» պոեմը. Այդ, ինչպես նաև Թեհրանից նրա ուղարկած՝ Р. 

Լիտտոնի «Պոմպեյի վերջին օրը» վեպի թարգմանությունը հետա-

գայում լույս տեսան Թիֆլիսոլմ ։ 

Վերադառնալով Թեհրան Հ. Միրզա յանը թարգմանում է Մո֊ 

յիերի «ժլատը»95 և Բայրոնի «Կորսարը»։ Երկու թարգմանություն-

ներն էլ հրատարակվեցին Թեհրանում։ Հետագա տարիներին նա 

իր թարգմանած բանաստեղծությունները ամփոփեց «Ծաղկաքաղ» 

ժողովածուի մեջ (ավելի քան 70 զանազան ոտանավորներ — 700 

քառատող)։ 1910 թ. Հովսեփ Միրզա յանը թարգմանեց էդ. Ռոս-

տանի «Սիրսւնո դը Բերժերակ» թաղերգությունը։ 

Սկսած 1913 թ. Հովսեփ Միրզա յանը ձեռնամուխ է լինում 

պարսից գրականության լավագույն ստեղծագործությունների 

թարգմանությանը։ Այդ տարիներին նա հատվածներ է թարգմա-

նում Սաադուց, Հաֆեզից, Բաբա Թահեր Օրիանիից։ Օմար Խայա-

մից նրա կատարած թարգմանությունները, որ մինչ այսօր մնում 

են չգերազանցված, լույս տեսան քնարերգության սիրահար Մա-

նուկ Մարտինի հրատարակությամբ։ Դրանց հետ մեկտեղ տպա-

գրվեցին Բաբա Թահերից և պարսիկ այլ բանաստեղծներից կա-

տարված մի քանի թարգմանություններ։ ՅՕ֊ական թվականներին 

Հովսեփ Միրզա յանը թարգմանում է երեք հատված Ֆիրդուսու 

«Շահնամեից»։ Հ. Միրզա յա նը մի քանի բանաստեղծություն է 

94 Հովսեփ Միրզայանը սկսեց այդ ստեղծագործությունները դրարար թարգ-

մանել, սակայն Հովհաննես Մասեհյանի խոյէ՜րգով հրաժարվեց այգ գաղափարից. 

Աշխարհաբարին տիրապետելոլ նպատակով, նա 1892 թ. ձեռնամուխ եղավ է/են-

կևիչի «Հրրվ և սրով» վեպի, ինչպես նաև Ջոնսոնի «Ռասեյաս» գրքի փորձնա-

կան թարգմանությանըէ 

95 Հայ դերասանները այդ թատերգությունը բեմադրում են պա/ատամ, 

որին ներկա Է լինում Մուզա ֆերէդ֊դին֊շահը. 
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թարգմանել նաև Ռաբինդրանաթ Տագորից, որի Հետ նա հաստա-

տ/՛լ էր բարեկամական կապերլ 

1905—1911 թթ. իրանական Հեղափոխության ազդեցությամբ 

զաղութ ում սկսում է ձևավորվել բանաստեղծների ու գրողների նոր 

սերունդ, երևան են գալիս иտեղծագпրծություններ, որոնք և կազ-

մում են Իրանի արդի Հայ դրականության Հիմքըг 20-ական թվա-

կաններին Թավրիզում, Թեհրանում և մյուս քաղաքներում կազմը-

վում են գրական զանազան միավորումներ։ 1924 թ. Թե Հրանում 

սկսեց լույս տեսնել գրական֊գեղարվեստական «Նոր պատգամս 

ամսագիրը։ Այս ուղղությամբ կատարված Հետագա քայլերի ար-

դյունքը եղավ «Նոր էջս"՜ դրական միավորման ստեղծումը-

(1932 թ.), որը գործում է ցայսօր։ 

40—50-ական թվականներին առա շ եկան գրական այլ միա-

վորումներ, որոնք, սակայն, երկար կյանք չունեցան։ Տեղացի բա-

նաստեղծների և գրողների՝ գրականության զարգացման գործին 

նպաստելու ձգտման ու շան քերի արդյունքն էր 1961 թ. «Իրանի 

Հայ գրողների միությանս կազմակերպումը91 ։ 

Գաղութում գրական կենտրոնի ստեղծման Հապաղում ը բա-

ցատրվում է տեղացի գրողների՝ հայ ազգային գրականության Հետ 

ունեցած ավանդական կապերի գոյությամբ։ 

Գաղութի շատ բանաստեղծներ ու գրողներ կրել են Հովհաննես 

Թուման յանի, Եղիշե Չարենցի, Ավետիք Իսահակյանի, Սիաման-

թոյի, Վարուժանի, Միսաք Մեծարենցի՝ հատկապես Վահան Տեր-

յանի ստեղծագործության ազդեցությունը93։ Իրանահայ բանաս-

տեղծների ու դրողների խումբը իր արվեստը զարգացնում է հայ 

ազգս։ յին գրականության հոմէով։ 

Այս ուղղության հայտնի դեմքերից են Արամ Գառոնեն, Գևորգ 

Դարֆին և Մարգար ՛Լա բա բեկ յան ր (Դև)։ 

Արամ Գառոնեի" ստեղծագործոլթյոլնների մեջ զգալի տեղ են 

գրավում հայրենիքի կարոտի ու թախծի տրամադրությունները, 

սակայն հին մտայնության բեռին հնազանդ բանաստեղծը ասես 

№ Օր ր միավորման անդամները օգնության համար դիմեցին «Վերածնն դիս 

խմբագիր Հայկ Գարադաչին, նա հայտնեց, թե նրանց համար նոր էչ կբացի իր 

թերթումւ Այստեղից էլ միավորման անվանում ը։ 

VԻրանահայ արդի գրողներ», Ւեհրան, 1964, էչ 7։ 
94 II. Տոնււյ ան. Անդաստան ի ր ան ահ ա յ բանաստեղծության է Рեյրութ, 19631 
9!յ Արամ Գաոոնեն (Արամ Տեր-Բաղղասարյան) ծնվել Է 1905 թ. Թավրիղում։ 

Նախնական և միդնակարգ կրթությունը ստացել Է տեղի ^ԱրամյանЛ և <гԿենտրո-

նականս թեմական դպրոցներում։ 
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Հեռանում է իրականությունից, արվում անցյալի հիշողություննե-

րին ու հույղերին։ Նա շյի ուզում նկատել Սովետական Հայաստանի 

գոյությունը և գովերգում է հայերի վերացական, ոչ երկրային Հայ-

րենիքը։ 

1924 թ. Թավրիզում լույս են տեսել նրա «Հրաժեշտի պոեմ», 

«Բանաստեղծություններ», գրքերը, 1926 թ.՝ «Արա և Շամիրամ» 

գրքույկը։ Ար ամ Գառոնեի «Օրերի երգեր» ժողովածուն Հրատա-

րակվել է Լիոնում, 1930 թ.։ 40—60֊ական թվականներին լույս են 

տեսել Ա. Գաոոնեի մի քանի այլ բանաստեղծական ժողովածունե-

րը, ինչպես նաև «Արդարության ճանապարՀով» վիպակը։ Գառո-

նեն բանաստեղծություններ է գրում նաև մանուկների Համար՝00։ 

Գևորգ Դարֆին101 իրանահայ գրականության այն փոքրաթիվ 

ներկայացուցիչներից է, որոնք իրենց նվիրել են թատերագրությա-

նը։ Առանձին գրքով հրատարակվել են նրա «Սիավոլշ և Սուդարե», 

«Արդարության ճանապարՀինЛ, «Ողջույն քեղ, Միլանո», «Մեսրոպ 

Մաշտոց» և այլ թատերագրություններ։ «Մեսրոպ Մաշտոցըւ՝ 

1962 թ. արժանացավ «Թեքեյան մշակութային ընկերության» (Բեյ-

րութ) մրցանակին։ 1964 թ. լույս տեսան նրա аՎաՀան և /Ւազմ-

դուխտ», «Անքավելին» և «Արյունոտ թաղըО թատերագրություն֊ 

ները։ իսկ 1967 թ.՝ «Հարազատ էջեր» բանաստեղծությունների ժո-

ղովածուն։ 

Դարֆին հայտնի է նաև իր կատարած թարգմանություններով 

«Ռիչարդ երբորդ», «Տրիստան և Իզոլդա», «Լիոնի փոստատարը», 

«ԶոՀաբերումի գիշեր», «Աննա Քրիսթի», «Սիդը» և այլն՝02։ 

Բանաստեղծ Դևը՝03, չնայած «Նոր էջ» գրական միավորման 

Հիմնադիր անդամներից մեկն է, վերջին ժամանակներս ստեղծա-

գործական նկատառումներով Հեռացել է միավորումից ու սւնկախ 

դիրք է գրավում։ Դևի ստեղծագործության վրա նկատելի է Տերյա-

նի պոեզիայի ուժեղ ազդեցությունը։ Նրա բանաստեղծությունների 

տեքստերով երգաՀան Նիկոլ Գալանտերյանը գրել է մի քանի եր-

գեր ու ռոմանսներ։ 

100 (ГԻրանահայ արդի գրողներ», էշ 141։ 
101 Գևորգ Դարֆին (Գևորգ Հովհաննիսյան֊Խոլգոյան) ծնվել է 1307 թ., 

Սալմաստի շրշանի Սոլամերիկ գյուղում։ Սովորել է ֆիֆլիսում, ապա Ւավրիղի 

ֆրանսիացի լա զարիս տներ ի դպրոցում։ Մահացել է 1964 թ. Թեհրանում։ 
102 «ГԻրանահայ արդի գրողներ», էշ 171։ 
]0Տ Դևը ծնվել է 1901 թ. թ՜եհրանում։ Կրթությունը ստացել է Թեհրանի ու 

նոր Զուզայի հայկական դպրոցներում։ 
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"Իմ երգերրս խորագրով բանաստեղծությունների իր աոաջին 

ժողովածուն Դեր հրատարակել է 1947 թ., նրա երկրորդ «Այս եր-

կար ճամփան* ժողովածուն՝ լույս ընծայեց Հայպետհրատը, 

1963 թ.'"։ 

Գրական «՛Սոր էջ* միավորման անդամները, ինչպես նաև 

գրոգների և բանաստեղծների երիտասարդ սերնդի մի քանի ներ-

կա/ացուց ի չներ փորձում են իրենց ստեղծագործության մեջ կիրա-

ռել գրական ժամանակակից ձևեր և գեղարվեստական արտահայտ-

չամիջոցներ։ Այդ գրողները մոտիկից և լավ ծանոթ են համաշխար-

հս։ ։ին արվեստի լավագույն նմուշներին։ 

Նոր, արդի ոճաձևերի յուրացման ուղղությամբ առաջին քայ-

/երն անելու պատիվը, «Նոր Էջս կազմակերպությունը նախաձեռ-

նողներից մեկին՝ Հրանտ Ֆալյանինն Է10''« 

Նրա առաջին «Թշնամիներս պատմվածքը տպագրվել Է 

1908 թ., Բաքվում։ Իր անդրանիկ «Նոր աչքերս վերնագրով ժողո-

վածուն Հ. Ֆալյանը հրատարակել Է Թեհրանում, 1961 թ.։ Նրա 

բազմաթիվ պատմվածքները դեռևս անտիպ են մնում։ 

«Նոր Էջս միավորման մեջ որպես նրա հիմն ա դիր֊անդա մներ, 

Ֆալյանից բացի մտնում են Դևը) Աշոտ Ասլանը, Արան (Արա 

Տ եր-Հովհաննիս յան), Գալուստ Խանենցը, Արշավիր Մկրտիչը, 

Արմեն Գեսը։ Ավելի ուշ, միավորման անդամ դարձան !Հորայր 

Միրզայանն ու Ռ. Բենը (Ռուբեն Հովհաննիսյանըի Միավորման 

անդամները ինչպես անցյալում, այնպես Էլ ներկայումս մեծ աշ-

խատանք են տանում հայ ընթերցողին համաշխարհային գրակա-

նության նվաճումներին ծանոթացնելու, ինչպես նաև իրանական 

ընթերցողին հայ և սովետահայ գրականության նվաճումներին 

հաղորդակից դարձնելու ուղղությամբ։ 

«Նոր Էջս միավորման մասնակիցների ներկայացուցիչներից 

հիշատակման արժանի Է Զորայր (Զորիկ) Միրզա յանի անունը՝0'։ 

Ц. Միրզա յանը բանաստեղծի, արձակագրի քանքարը զուգակցում 

Էր թարգմանչական, գրականագիտական ձիրքի հետ։ Նրա բանա֊ 

ստեղծութ(ունների առաջին ժողովածուն Էր «Թաց մայթըս։ Նա հա-

104 «Իրանահայ արդի գրողներ», Էջ 131։ 
105 Հրանտ Ֆալյանը ծնվել Է 1Տ84 թՌեչտոս1։ Սովորել Է ծննդավայրում, 

ապա՝ Թեհրանում։ Ապրել Է նոր խուդայում, Բ՚իֆլիսում, Թեհրանում, ուր և մա-

հացել Է 1966 թ.։ 
,օն Զորայր Միրզա յանը ծնվել Է 1916 թ. Թեհրանում։ նախնական կրթու-

թյունը ստացել Է տեղի ազգային դպրոցում, ապա ավարտել Է ամերիկյան քոլեջ. 

Մահացել Է 1964 թ., Թեհրանում, 

255-



/երեն է թարգմանել Բաբա Ռահերի քառյակները։ Օմար Խայամից 

նրա թարգմանած 30 քառյակները մտել են իր հոր՝ Հովսեփ Միր֊ 

զայանի «Օմար ԽայամX թարգմանական ժողովածուի մեշ։ Ջ- Միր֊ 

զայանի գրչին են պատկանում Ֆ. Դււստոևսկու «Հեզիկը» վիպակի. 

Մ արկ Տվենի «Պատմվածքների» թարգմանությունը։ Նրա մի քանի 

թարգմանություններ դեռևս պահվում են ձեռագիր վիճակում։ 

Դրանցից են Դոստոևսկու «Նետոչկա Նեզ վան ո վան я, Գարսիա 

Լորկալի «Բանաստեղծությունները», Կոկտոյի «Տարօրինակ ընտա-

նիքը», Կարլ Վիթլինգերի «ճանաչում եք դուք Ծիրկաթինը», է ր ս ֊ 

քին Ք ոլդուելի «Պ ատմվածքն երի ժողովածուն» և այլն՝0'։ 

Զ• Միրզա յանը «Աբու Ալի Իբն Սինայի կյանքը» և«Պ արսից գրա-

կանության պատմության» ուսումնասիրությունների հեղինակն է։ 

Իրանահայ գրականության բնորոշ առանձն ահատկութ (Ո լն ր 

արձակագիրների (արդեն չենք խոսում թատերագրության մասին) 

փոքրաթիվ լինելն է։ Բնորոշ է նաև վեպի ժանրի բացակայությու-

նը, երևույթներ, որոնք նկատելի են նաև արդի պարսից գրակա-

նության մեշ։ 

Իրանահայ գեղանկարչության առաշին նմուշներր վերաբերում 

ևն XIX գ.'""։ Սակայն գաղութում գեղանկարչությոլնր իր ծաղկմանն 

հասավ XVII դ., Նոր Ջուղա յում։ Տեղացի վաբպետներր, հենվելով 

հայ գեղանկարչության ավանդների վրա, յուրացրին սեֆյան շըր֊ 

շանի Իրանի գեղանկարչության լավագույն նվաճումներր և ստեղ-

ծեցին մի նոր, բոլորովին ինքնատիպ արվեստ։ Հայտնի են այդ ժա-

մանակի՝ գրքային մանրանկարչության, որմնանկարի և այլ ժան-

րերի վարպետներ, մանրանկարիչ Հակոբ Ջուղայեցոլ՝™, նկարիչ-

107 „ ի ր ա ն ա հ ա յ արդի գրողներ», էշ 391, «նոր էչ», Թեհրան, 1963, .V 14, 

էէ 7 - 8 . 
108 Հայաստանի պատկերասրահում պահվում Է մանրանկարիչ Իսթիհատ 

Անեցու (1356 թ., Սուլեյմանիեում) ծաղկած աստվածաշունչը (տե՛ս Д. ДейНвЛЧ, 
Живопись Ирана, стр. 61—62). 

109 Հակոբ Զոլղայեցոլ վրձնին են պատկանում «Ալեքսանդր Մակեդոնացու 

պատմությանл և այլ հոյակապ մանրանկարներ, որոնք պահվում են Մ. Մաշտո-

ցի անվան Մատենադարանում (Տե՛ս Л. А. ДурНОвО, МнНИПТЮрЛ АрМвНИИ, 

Ереван, 1952, « р . 59—60). 
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ներ Մինասի ՝ м , Հովհաննես ՄրքուզիԲոգդան Սալթանովի112 ա -

նունները։ 

XVII դ. վերջերից սկսած Հաչ գեղանկարչությունը, ինչպես և 

ամբողջ իրանական նկարչական արվեստը, խոր լճացում ապրեց։ 

Ժամանակակից իրանաՀալ գեղանկարչությունը սկզբնավոր-

վեց ու սկսեց ձևավորվել XIX դ. երկրորդ կեսին։ 

«Այդ շրջանի արվեստր, — նշում Է Դեյնեկեն,—Հիմնականում 

մնա/ով որս/ես տիրող վերնախավի արվեստ... սկսում Է արտացո-

յել ֆեոդալական Հասարակության ընդերքում ծնվող բուրժուա-

զիա (ի ղաղափարախոսությունը։ Արևմտա եվրոպական գեղանկար-

չությանր Հաղորդակից լինելու շնորՀիվ նկարչությունը ընդունում Է 

նոր ձևերյս՝'3! Այդ ժամանակաշրջանի Հայկական արվեստի ներ-

կայացուցիչը Իրանում Հակոբ Հովնա թան չանն Էր (1806—1881), 

որր նասրեդդին շաՀից ստացել Էր «Նաղաշբաշիи տիտղոսը"Տ 

XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին իրանաՀա յ նկարչությունը կրեց 

նաև Հայաստանի, Կովկասի ու Ռուսաստանի Հայ նկարիչների ար-

վեստի ազդեցությունը։ 1905—1911 թթ. իրանական Հեղափոխու-

թյան և դրան Հաջորդած շրջանում այդ ազդեցությունն Էլ ավելի 

ուժեղացավ։ 

Այդ տարիներին և, Հատկապես 20-ական թվականներին, 

Թավրիզում, ԹեՀրանոլմ, նոր Զուզայում և մի քանի այլ քաղաք-

ներում Հիմնվեցին նկարիչների միություններ և րնկերութ/ուններ, 

բացվեցին սրահներէ Տեղացի Հայ նկարիչներից մի քանիսը սկսե-

ցին սովորել նկարչություն պարսկական, ինչպես նաև եկվոր օտար-

երկրացի նկարիչների դպրոցներում։ 1924 թ. Թեհրանում Հրատա-

րակված «նոր պատգամл դրական-գեղարվեստական ամսագիրը 

բանաստեղծներից ու գրողներից բացի իր շուրջը Համախմբեց նաև 

նկարիչներին։ 

110 նկարիչ Մինասը նոր Զոպայում որմնանկարներով զարդարել Է Շահ Արաս 

Ա-ի պալատը, եկեղեցիները, վաճառականների տները (տե՛ս Առաքել Դավբիժեցի, 

< г Պ ա տ մ ո ւ թ յ ո ւ ն » , Էշ 409—412։ Ա. Երեմեան, նոր Զուզայի ԺԷ ղարու որմնանկար-

չական հուշարձանը, նյու-Ցորք, 1942 թ., էշ 28, 30—31։ 
111 Հովհաննես Մրքոլզինն են Ամենափրկիչ վանքի որմնանկարները (տե՛ս 

Գ. Լեո&յան, вՀովհաննես Վ. Մրքուզ», էէշմիածին», 1944, .V 1, էշ 20—34)։ 
1,2 Բոդդան Սալթանովի ստեղծագործություններից մեկը «гԽորհրդավոր ընթ-

րի րրյյ , որ կատարված է պղնձե տախտակի վրա, հայ վաճառական Զաք արիան 

1660 թ. նվիրել էր Ալեքսեյ Միխայլովիչ ցարին։ Բոդդան Սալթանովը հետագա-

յում Մոսկվայի Զինապալատի առաշատար նկարիչներից մեկը դարձավ։ 
113 Д. Дейнека, Живопись Ирана, М., 1938, стр. 152. 
114 նաղաշրաշի—նկարչապետ, մեծ նկարիչ։ 
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Սակայն 20-ական, ինչպես նաև ՅՕ֊ական թվականներին ար-

վեստի զարգացման նոր ուղիներ որոնելիս նկարիչները հաճախ 

նախապատվությունը տալիս էին անցյալի ավանդույթներին, փոր-

ձելով դրանց մեջ գտնել արդի իրականությունն արտահայտելու 

միջոցներ։ Ամենայն հավանականությամբ դրանով պետք է բա-

ցատրել նկարիչների այդ քրջանում դրսևորած ձգտումը՝ հարել 

դասական ուղղությանը, իսկ իրենց համար ստեղծագործական 

ասպարեզ դարձնել որմնանկարային արվեստն ու գրքային ման-

րանկարչությունը։ 

Իրենց ընտրած այս ճանապարհին հայ նկարիչները, որպես 

կանոն, ընկնում էին իրանական գեղանկարչության, հատկապես 

նրա հին ուղղությունների ազդեցության տակ։ 

Գաղութում գեղանկարչության զարգացման այդ շրջանի ներ-

կայացուցիչներից է Անդրե Սևրյոլգինը (Դարվիշ)11*։ Նա գեղա-

նկարչությամբ սկսել է զբաղվել վաղ հասակից։ Արվեստի տար-

բեր ուղղություններին մոտիկից ծանոթանալու նպատակով նա 

1912 թ. այցելել է Եվրոպա, եղել ժնևոլմ, Փարիզում։ Առաջին հա-

մաշխարհային պատերազմն սկսելուն պես նկարիչը վերադառնում 

է Իրան և պատերազմի ավարտից հետո ստեղծում է գործեր, որոնց 

վրա ակնհայտ է Արևմուտքի արվեստի վարպետների ազդեցու-

թյունը։ 1922 թ. Անդրե Սևրյուդինը դառնում է այգ ժամանակ Թիֆ-

լիսում գործող հայկական արվեստի տան անդամ։ 

Սակայն հիշյալ տարիներին Սևրյուդինը ստեղծագործական 

որոնումների շրջան էր ապրում։ 1925 թ. նա մտադրվում է Ֆիրդու-

սու «Շահնամեի» թեմաներով նկարների շարք ստեղծել։ Այղ նպա-

տակին նա նվիրաբերեց իր կյանքի տասը տարիները։ Սևրյուգինի 

այդ նկարները ցուցադրվեցին 1934 թ. Թեհրանում բացված ցու-

ցահանդեսում ։ իսկ հաջորդ տարին՝ Հնդկաստանի Բոմբեյ և Կալ-

կաթա քաղաքներում, 1936 թ. սկզբին՝ Վիեննա յում"6» 

Ինչպես վկայում են արվեստաբանները, այդ նկարներում 

դրսևորվել է գույների բազմազանությունն ու հարստոլթյոմւն զգա֊ 

Իր ստեղծագործությունները Սևրյուդինը ստորագրում էր «Դարվիշ Փար֊ 

վանդեե Իրան»։ նա ծնվել է Թեհրանում, 1896 թ., լոաանկարիչ-գեգանկարիչ Ան-

թոսսն Սևրյուգինի ընտանիքում։ Սովորել է տեղի «Սան Լուի» ֆրանսիական դըպ-

ր ո ցում ւ 

«Պարսկահայ տարեցույց», 1929, էչ 278—279։ «Ալիք», 1936, 8 մարտի 

сՎերածնունդо, 1934, 10 փետրվարի։ 
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լու կարողություն, Սակայն իր մի քանի գործերում Սևրյուդինը ընդ-

օրինակում է միջնադարյան իրանական մանրանկարչության ոճը ։ 

НО - ական թվականներին գաղութում գեղանկարչության զար-

զացումր կաւղվում է նաև Սարդիս Խաչատրյանի անվան հետ™, 

՛հրան չի կաչւեչի իրանահայ գաղութի նկարիչների շարքը դասել, 

բանի որ մշտապես չի բնակվել Իրանում։ Սակայն Ս. Խաչատրյանի 

ստեղծագործությունը սերտորեն կապված է այդ երկրի հետ։ 1931— 

1933 թթ. բնկած ժամանակամիջոցում երկու անգամ այցելելով 

Իրան, նա ուսումնասիրում է Ալի Գավւուի պալատների, Չեհել Սոլ-

թունի, Քեյսարիի շահական շուկայի և Աշրաֆի աթոռանիստի, նոր 

Ջուղայի հնադույն տների որմնանկարները, ինչպես նաև Ալահվեր-

դի կամրջի դիմանկարները։ Իր երևակայության ուժով նա կարո-

ղացավ վերակերտել Սեֆյան Իրանի որմնանկարային արվեստի 

դրեթե ոչնչացած գլուխգործոցները և դրանք համաշխարհային ար-

վեստի սեփականությոլնը դարձնել։ 

1932 թ. փետրվարի 25-ին նրա ուրվանկարների մի մասը 

ցուցադրվեց Փարիզի Գիմե սրահում։ Մի այլ ցուցահանդես, որ 

կազմված էր նրա 150 աշխատանքներից, բացվեց Թեհրանում, 

1933 թ. մարտի 11-ին, իսկ 1934 թ. ապրիլին՝ կրկին Փարիզում 

Ժորժ Պետիի պատկերասրահում. Այնուհետև Ս. Խաչատրյանի 

դործերի պատճենների ցուցահանդեսներ են կազմակերպում նյոլ-

Յորքում, Լոնդոնում, Կոպենհագենում, Ս տոկհոլմ ում , Օսլոյում, 

Բեռլինոլմ և Կահիրեում"*, 

նա պարզել է նաև որմնանկարների հեղինակների, և նրանց 

թվում՝ նկարիչ Մինասի և XVII ղ. ուրիշ հայ վարպետների անուն-

ները։ 

20—30-ական թվականները անցման ժամանակաշրջան էին 

գաղութում գեղանկարչության արվեստի զարգացման համար։ ներ-

կայումս Անդրե Սևրյուգինի և Սաբզիս Խաչատրյանի օրինակին 

նկարիչներից միայն մի քանիսն են հետևում։ Առանձին դեպքերում 

էլ ոմանք ուղղակի պատճենում են նրանց։ 

П7 1Г_ Ղաւլարյան, իրանի ժամանակակից հայ նկարիչները, (ГՍովետական 

ՀայաստանX, 1966, К 9, էչ 24։ 

"" Սարդիս Խաչատրյանը ծնվել է Մալաթիայամ (Արևմտյան Հայաստան), 

Սովորել է Կար/,1լի Մ ան ասա ր յան վարժարանում, ապա Իտալիա յում և Ֆրան-

սիա յում ւ Ապրել է Կ. Պոլսում, Կովկասում, Եգիպտոսում, Իրանում, Հնդկաստա 

նու մ, ԱՄն֊ում, Մահացել է 1947 թ.։ 1913 թ. Հայաստանում եղած ժամանակ 

ստեղծել է ււԱրարատյան հարթավայրի կյանքըи նկարաշարքը, 

1>9 аՎերածնունդյ>, 1932, 9 հունիսի, 1933, 21 մայիսի, 1934, 17 մայիսի, 

1936, 12 սեպտեմբերի, 1937, 28 մարտի։ 
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Իր ան ահա I արդի գեղանկարչության դեմքը բնորոշում է ետ-

պատերազմյան շրշան ում ձևավորված, առավելապես երիտասարդ 

նկարիչների արվեստը, որն աչքի է զարնվում բազմազանությամբ, 

նոր աշխարհայեցողությամբ և վառ անհատականությամբ։ Հավա-

տարիմ XVII դ. ի վեր գաղութում ստեղծված ավանդույթին, նրանք 

իրենց ստեղծագործություններում յուրացնում են նաև այն նորը, 

ինչով հարուստ է ժամանակակից արվեստը։ 

Այդ նկարիչների շարքում իր ինքնատիպ արվեստով հատուկ 

տեղ է գրավում Ավագ Հա յրապետ յան ը։ Բնանկարներում և կեն-

ցաղային ուրվանկարներում նա ձգտում է յուրօրինակ ձևով ար-

տահայտել բնության ու կյանքի նկատմամբ իր վերաբերմունքը։ 

Դրան հեղինակը հասնում է դույների, երանգների ու նրբերանգների 

բազմազան զուգակցումներով։ Նրա բնանկարներից առանձնապես 

ուշագրավ են «ծառերով բնանկարս և «Պ ար սկա կան բնանկարи 

կտավները։ Կենցաղային գեղանկարչության ժանրին նկարիչը դի-

մել է դեռևս 50-ական թվականներին, ստեղծելով խաղաղության 

թեմային նվիրված մի շարք գործեր։ Դրանցից է «Ստորագրու-

թյունների հավաքումը Ստոկհոլմյան կոչի տակս նկարը։ Հա յրա-

պետ յանի կենցաղային ժանրի լավագույն ստեղծագործություն-

ներից մեկն է «Թեհրանի շուկայումս կտավը12°» 

Նոր Ջուղայի նկարիչներ Եր վանդ Նահապետ յանի և Սմբատ 

Կ յուրեղյանի գործերում արտացոլված է հեղինակների ձգտում ր 

պատմել հասարակ մարդկանց, նրանց անմխիթար կյանքի մասին։ 

Երվանդ Նահապետ յանը այդ անում է գույների («Փողոց Իսֆա֊ 

հանումսիսկ Սմբատ Կյռւրեղյանը՝ գյուղացիների կոպտացած, 

մտասույզ դեմքերը լույսով ողողուն շրշակա բնությանը հակա-

դրելու միջոցով։ Թավրիզաբնակ նկարիչ Աշոտ Կոլյանը ստեղծել 

է յուրակերպ դիմանկարների մի շարք։ նա միաժամանակ իր ու-

ժերը փորձում է գորգային ուրվանկարների ստեղծման ասպարե-

զում։ Գրանցում նկարիչը առավելապես ելնում է հայկական գոր-

գագործության վաղեմի ավանդներից, որոնք աչքի են ընկնում 

նախշերի, երանգաշարի ինքնատիպությամբ121« 

Նկարիչ Միքայել Շահբազյանին հրապուրում են հայկական 

գյուղերի բնապատկերները, ճարտարապետական կիսավեր հուշար-

ձանների տեսքը։ Ջրանկարային իր նուրբ գործերում նկարիչը այդ 

120 Ա. Ղագաւ-ւան. Իրանի ժամանակակից հայ նկարիչները, «Սովետական 

Հայաստան», 1966, М 9, էչ 23։ 

Նույն տեղում։ 
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ամենը պատկերում է բանաստեղծական ոգեշնլմամբ։ Նկարիչնե-

րի վեոոՀիշ ւալ խմբից են նաև Տիգրան Բազիլը և ուրիշներ։ 

Եվրոս/ական գեղարվեստական ուսումնարաններում ուսած 

կամ Արևմուտքի ազդեցության տակ ընկած Հայ նկարիչների մի ոշ 

մեծաթիվ խումբ արդի իրանաՀա յ գեղանկարչության մեջ Հետևում 

է մոդեռնիստական Հոսանքին։ Վեոջինիս են Հարում կուբիզմ ի 

Հետևորդ Մ արգո Գրիգոր յանը, աբստրակցիոնիստ Հարություն Մի-

նաս ւանր, ինչպես նաև էդվարդ Այվագ յանը, Սեդրակ Ղազարյա^Ը 

և Ս իրակ Մելքում յանը։ ՛Սրանցից շս-տերը զուրկ չեն տաղանդից։ 

Այդ խմբի նկարիչների Հաջողված նկարներից են Մ արգո Գրիգոր֊ 

յանի «ԲանվորուՀինս և Սեդրակ Ղազարյանի аԿայարանումй 

կա ավն երր՝11։ 

* * * 

Գաղութում երաժշտական արվեստը սկսել է զարգանալ դեռևս 

XVII դ.։ Ընդհուպ մինչև XX դ. այն գոյություն ուներ գուսանական 

երգի ձևով։ 

Սակայն ժամանակակից Հասկացողությամբ երաժշտություն 

իրանս/Հայ գաղութում սկսել է երևան գալ XIX դ. և XX դ. սաՀմա֊ 

նագծում ։ ԻրանաՀա յերի արվեստի այս ճյուղի ձևավորման գոր-

ծում նպաստել է Կովկասի երաժշտական մշակույթը։ Սակայն Հայ 

երաժիշտներն ու երգաՀանները չկարողացան Հասնել գաղութում 

երաժշտական բարձր մակարդակի մշակույթի ստեղծման։ նրան-

ցից միայն քչերին Հաջողվեց մի քանի ուշագրավ գործեր ստեղ-

ծել, 

Իրանահայ երաժշտական արվեստի զարգացման մեջ նշանա-

վոր դեր ունի երաժիշտ և խմբավար Լևոն Գրիգորյանըս3։ Պատա-

նեկան տարիներին նա ջութակի դասեր էր առնում ինքնուս երա-

ժիշտ Արտաշես Տեր- Հովհաննիսյանի մոտ, որը XIX դ. վերջին 

Թավրիզում կազմակերպեց «Երաժշտասիրաց միությունЛ, 1904 թ. 

Լևոն Գրիգոր յան ր երաժշտություն էր դասավանդում Ռաշտի Հալ֊ 

կական դպրոցում, իսկ 1905 թ.՝ Թավրիզի Հա յկազյան֊Թամ ար յան 

դպրոցում ։ 

Երաժշտական կրթությունը լրացնելու անՀ րաժեշտո լթ յուն ը 

Լևոն Գրիգոր յանին բերում է Թիֆլիս, ուր նա չորս ամիս շարունակ 

122 Ա՜. Ղսւզարյան, նշվ. աշխ.։ 
123 Լևոն Գրիգոր յանր ծնվևլ է 1886 թ., թավրիզում ւ Կրթությունը, այդ թվում 

և Լ րամ չտա կան նախնական կրթությունը, ստացել է տեղի гՀայկազյանն դպրո-

ցում ։ 
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սովորում է ժամանակի հայտնի ջութակահար Վասիլևի մոտ։ Սա-

կայն լուրջ գիտելիքներ ձեռք բերելու երազը հանգիստ չէր տալիս 

նրան։ 1910 թ. սեպտեմ բերին Գրիգոր յանին հաջողվում է գնալ 

Բելգիա, ուր նա սկսում է ղասեր վերցնել բրյուսելցի նշանավոր 

ջութակահար Թոմսոնի դպրոցում։ 

1912 թ. Լևռն Գրիգոր յանը դասավանդում է թ՛ավրիզի թեմա-

կան դպրոցում։ Այս շրջանում էլ նա ծավալում է խմբավարական 

գործոձեություն։ 1915—1916 թթ. թավրիզում նա հիմնում է «Սա-

լոն» նվագախումբը, որն ընդհուպ մինչև 1946 թ. մեծ մասսայա-

կանություն էր վայելում քաղաքում։ Այնուհետև թեհրան փոխա-

դըրվելով, Լևոն Գրիգորյանը կազմակերպում ք аԳուսան» երգչա-

խումբը, որը, սակայն, միայն մի քանի համերգ տվեց 1950 և 195Т 

թվականներին։ 

Լևոն Գրիգոր յանի գրչին են պատկանում հայկս/կան ժողովըր-

դական մի շարք երգերի մշակումներ։ Նա ձայնագրել է Ավետիք 

Իսահակյանի մի քանի բանաստեղծությունները։ Լևոն Գրիգորյանը 

նաև պարսկերեն երգերի մշակումների հեղինակ է։ 

Իրանահայ գաղութի հետ է կապված հայ ականավոր երգա-

հան Նիկոլ Գալանտերյանի կյանքի ու ստեղծագործության նշա-

նակալից մասր՝ս։ 

Այն սկսվել է 1911 թ.։ երբ VՀայկազյանЯ դպրոցի հոգաբար-

ձության հրավերով նա որպես երաժշտության ուսուցիչ ւիոխա-

դըրվում է թեհրան։ Այստեղ նա մնում է մինչ իր մահր՝ 1944 թ. 

մարտի 2-ը։ 

Նիկոլ Գալանտերյանի ստեղծագործական ուղին սկսվում է 

Սուխումիի (Աբխազիա) մոտ գտնվող Ցեբելդա գյուղից, որի հայ-

կական դպրոցում 1910 —1911 թթ. նա երաժշտություն էր դասա-

վանդում։ Այստեղ Գալանտերյանը գրում է իր առաջին երգր՝ Ավե-

տիք Իսահակյանի խոսքի հիման վրա։ Ապ ա թիֆլիսում Վահան 

Տերյանի, Հովհաննես թուման յանի և Ավետիք Իսահակյանի• 

տեքստերով մի քանի նոր երգ է գրում։ թեհրանում բնակվելու տ-

ռաջին տարիներին ն։ս Վահան Տերյանի բանաստեղծությունների 

124 նիկոլ Գալանտերյանը ծնվել է 1881 թ. սեպտեմբերի 7-ին Ակն (Արև-

մտյան Հայաստան) քաղաքումլ 1897 թ. ընտանիլ/ով տեղափոխվել Լ Վաոնա 

(Բոլլղարիա)ւ 1900—1903 թթ. սովորել է Ч-ևորգյան ճեմարանում, մինչև 1910 թ. 

ապրել ու աշխատել Է Բուլղար իա յում, ապա Թիֆլիսում։ Այղ տեղի ց նա անցել Է 

Իրան (նրա մասին մանրամասն տե՛ս Ա. եւ*եմյան, Երգահան նիկոլ Գա/անտեր-

յան, Թեհրան, 1947)։ 
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Հիման վրա դրում է ևս երկու երգ, ինչպես նաև кՉարի վերշրձ 

մանկական օպերան Հ'։ 

1924 թ. սկսվում է Նիկոլ Գալանւոերյանի ստեղծագործութեան 

ամենարեղուն շրջանը։ 1925 թ. բարեկամների և իր տաղանդի եր-

կրրւգագուների օգնությամբ նա Հանդես է գալիս Հասարակական 

աոաջին Համերգով։ Այդսյիսի Համերգներն Հետագա /ում կազմա-

կերպվում էին պարբերաբարւ 1927 թ. Նիկոլ Գալանտերյանը գրում 

է իր աոաջին լալն կտաւէի երաժշտական ստեղծագործոլթ/ունը, 

ՎաՀան Մի բա ք չան ի ոՎալվարի որսը» պոեմի մոտիվներով օպե-

րան:է Չնայած մի շարբ դժվարությունների, Թեհրանի երկսեռ դըպ-

րոըի շրջանավարտների միության ջանքերով «Հայկազյան» դըպ-

րոցի դաՀլիճում բեմադրվում են օպերայի նախերգանքն ու երկ-

րորդ զոբծողությունր։ Այնուհետև օպերան բեմադրվում է զրադաշ-

տականների ամառային թատրոնում։ 1931—1932 թթ. Նիկոլ Գա-

լանտեբյանր Հովհաննես Թուման յանի «Փ արվանա» պոեմի թեմա-

ներով գրում է Համանուն օպերան, իսկ 1932 թ. նրա գրած «Հովիվ» 

օպերայի Համար Հիմք է ծառայում Վրթանես Փաւիազյանի «Լուր-

դա-լուր»՝™ պոեմրւ 

Կյանքի վերջին տարիներին Նիկոլ Գալանտերյանը աշխատում 

էր «Անուշս օպերայի վրաւ Նա դրել էր օպերայի նախերգանքն ու 

մի քանի հատվածներ, սակայն մահվան պատճառով մնաց անկա-

տարI ԵրգաՀանի թաղումը կատարվեց իր այս անավարտ օպերայի 

նախերգանքի մեղեդիների Հնչյունների ներքո։ 

Նիկոլ Գալանտերյանի տաղանդը լայն ճանաչում գտավ միայն 

նրա մաՀից Հետո, և դրանում իր լուման ունի Սովետական Հայաս-

տանի Հասարակայնությունը։ 1946—1947 թթ. երգաՀանի բարե-

կամների խնդրանքով Գալանտերյանի դուստր Սեդ ա Գալանտեր-

յանը Երետն ուղարկեց նրա ստեղծագործությունների ձեռագրերը։ 

Հատկապես սիրված են Նիկոլ Գալանտերյանի քնարական եր-

դերն ու ռոմանսները։ Դրանց մի մասը, դրված ՎաՀան Տերյանի, 

ինչպես նաև Մարգար Ղարաբեկյանի (Դև) և Արամ Երեմ յանի 

տեքստերով, տեղ Է գտել վերջերս Երևանում Հրատարակված «Եր-

գարանում»՝17 ւ Նրա ստեղծագործություններից շատերը լոլ1ս են 

տեսել Կահիրեում տպագրված «Գանձարան» երգարանի 5 ֊ ր դ և 6-րդ 

125 11. եւ-եմյան, Երգահան նիկոչ Գա լան տեր յան, Արա Տեր-^ովհաննիսյան, 
Հայեր երղաՀան նիկոլ Գա/անտերյանի մասին։ 

126 նույն տեղում։ 
127 «Երգարանս, կաղմ. Շարա Տալյան և Վաղինակ Շաբմիչյան, Երևան, 1966։ 
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գրքերում։ Գալանտերյանի մանկական 6 երգերը ապագրված են Մ. 

Սարվարյանի «Նոր հասկերում»։ Իրանում Ն. Գալանտերյանի եր-

գերը հրատարակվել են Թեհրանում և Նոր Ջուղա յում, իսկ պարս-

կական 4 երգերի նրա մշակումները հրապարակված են Թեհրանի 

«Ռահնեմայե գենդեգի» թերթում՝2*։ 

Սակայն Նիկոլ Գալանտերյանի ստեղծագործական ժառանգու-

թյունը սրանով չի սահմանափակվում։ Նրա շուրջ 1000 ստեղծա-

գործությունները՝ օպերաներ, խմբերգեր, արիաներ և այլն, որոնք 

պահպանվում են Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունում, 

մշակման ու հրապարակման են սպասում։ 

Ներկայումս գաղութում ապրող և ստեղծագործող կոմպոզի-

տորներից հիշատակության է արժանի Համբարձում Գրիգոր յանի 

անունը՝29։ Իր գործունեությունը նա սկսել է 1914 —1915 թթ՛, որ-

պես Ղազվինի հայկական դպրոցի երաժշտության ուսուցիչ, ապա 

նույն պաշտոնով աշխատել է Ռսյշտոլմ (1917 —1918 թթ.)։ 1923 թ. 

9եխոսլովակյսւն կառավարության թոշակով Համբարձում Գրիգոր-

ւանը սովորելու է մեկնել Պրագա, որտեղից նա 1924 թ. անցնում 

է Փարիզ։ Այստեղ Հ. Գրիգոր յանը սովորում է մոտ 4 տարի։ Իրան 

վերադառնալուց հետո սկզբում դասավանդում է Ռսւշտոլմ, ապա 

փոխադրվում Թեհրան, որտեղ երկար տարիներ վարում էր «Քոլ-

շեշ-Դավթյան» դպրոցի երաժշտության դասերը։ 

Ուսուցչական գործունեությունից բացի Համբարձում Գրիգոր, 

յանը իր կազմակերպած <гԿոմիտասв երգչախմբի միջոցով (հիմն. 

1929 թ.) լայն աշխատանք է ծավալում հայ երաժշտության մաս-

սայականացման ուղղությամբ։ 

Կոմպ ոզիտոր Գրի գո ր յանի ստեղծագործությունը չափազանց 

բազմակողմանի է։ Նրա գրչի արգասիքն են 100 և ավելի ստեղծա-

գործություններ (խմբերգեր, մեներգեր, ժողովրդական ու գուսա-

նական երգերի մշ ակոլմներ, քնարական երգեր և ռոմանսներ)։ 

նա երգեր է գրել Ավետիք Իսահակյանի, Հովհաննես Շիրազի և սո-

վետահայ մի քանի այլ բանաստեղծների տեքստերով։ Քիչ չեն նաև 

տեղի հայ բանաստեղծների խոսքերով Հ. Գրիգորյանի դրած եր-

դերը։ նա գոել է նաև ուսումնասիրություն Կոմիտասի կյանքի և 

գործունեության մասին՝30։ 

128 Ա. ЬгЬ|ГдшС, Երգահան Նիկոլ Գալանտերեան։ 
129 Համբարձում Գրիգորյանը ծնվել է թավրիզում, միքնակարզ կրք1 ո։թյունը 

ստացել է տեղական էԿենտրոնական» թեմական դպրոցում, որտեղ և ստացել Է 
նաև երաժշտական նախնական կրթությունը։ 

130 տԱմենոլն տարեգիրքը», 1958, էշ 406—407։ 
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Ղաղա թի կչան քում նշանակալից է երգչախմբերի դերը։ Եթե 

դւ՚ւր ոցն երր տեղի Հաչերի Համար մայրենի լեզուն, պատմությունն 

ու դրականությունը պահպանելու, միջոց են, ապա միևնոււն չափով 

երգչախմբերը ծառայում են ազզային երգն ու երաժշտությունը 

պաՀպանելու գործին։ 

Գաղութում Հայ երաժշտության ջանասեր տարածողներից է 

"Կոմիտ ասи երգչախումբը, որը անընդմեշ գոյություն ունի 41 տա-

րի։ Նրա երգացանկը կազմված է սփյուռբաՀայ, ինչպես նաև սո-

վետաՀայ կոմպոզիտորների երգերից ու երգչախմբային ստեղծա-

գործություններից։ 

Երգչախումբը բաղկացած է 80 Հոգուց, մասամբ երիտասար-

դությունից, որր նրա աշխատանքներին մասնակցում է ներքին 

մղումով, երաժշտության նկատմամբ ունեցած իր սիրո թելադրան-

քով։ Երգչախմբի կազմում են տաղանդավոր շատ երգիչներ ու կա-

տարողներ։ Օրինակ, «Կոմիտասում» ժամանակին երգել է Հովհան-

նես Բադալյանը։ Համաձայն ստեղծված ավանդույթի երգչախումբը 

տարեկան Համերգներով Հանդես է գալիս ԹեՀրանի Հայ հասարւս-

կայնության առաշ։ Նա Հյուրախաղեր է ունենում նաև երկրի այլ 

Հայ բնակավայրերում։ 

«Կոմիտասից» բացի Թեհրանում գոյություն ունի ևս երեք 

երգչախումբ՝ « Արմեն», «Հայերզ» և «Գողթանյ>131» 

1948 թ. կազմակերպվեց Աբադանի «Գուսան» երգչախումբը։ 

Ինչս/ես «Կոմիտասը», «Գուսանը» ևս սիրողական երգչախումբ 

է։ Նրա կազմը հասնում է 100 —120 հոգու։ «Գուսանը» գործում 

է Աբադանի «Հայկական մշակութային միությանը» կից։ 

40-ական թվականներին Թավրիզում մի քանի երգեցիկ խմբեր 

կային, որոնք հիմնականում գործում էին դպրոցն երին կից։ Պա-

տերազմի ժամանակ դրանք ցրվեցին։ 50-ական թվականներին 

քաղաքում նոր երզչախումբ կազմակերպվեց, որը կրում է «Մելիք֊ 

Թանգյան» անունը։ 

* * * 

Իրանահայ իրականության մեշ թատրոնը սաղմնավորվել 

սկսեց XIX դ. վերջին, 70 — 80 -ական թվականներին Թավրիզումу 

Թեհրանում և նոր Ջուղա չում սկսեցին կազմակերպվել դպրոցա-

զԳողթան» երգչախումբը դեռևս ,20-ական թվականներին հիմնել կ նիկոլ 

Գա/անտեր յանը։ 40-ական թվ* վերջին այն ժամանակավորապես դադարեցրեց իր 

գոյությունը Րայց հետո վերականգնվեցւ 
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կան բեմադրություններ, երևան եկան տնային թատերական առա-

ջին ներկայացումներ132< 

Շուտով այդ բեմադրությունները սկսեցին դուրս դալ դպրո-

ցական ու տնային ներկայացումների շրջանակներից։ Ստեղծվե-

ցին թատերասիրական ընկերություններ ու միությունն եր։ 1881 թ. 

Թեհրանում հիմնվեց «Հայ թատերասիրաց ընկերությունը»։ Դաշ-

տում, Թավրիզում և այլ վայրերում առաջ եկան սիրողական խըմ-

բեր։ Ղրանց մասնակցում էին Կովկասից ժամանած հայ դերա-

սանները133ւ Դարասկզբիւն այդ խմբերի թատերացանկոլմ երևացին 

հայ թատերգուներ Գ. Սունդուկյանի, Ա. Շիրվանզադեի և ուրիշնե-

րի ստեղծագործությունները։ Միաժամանակ բեմադրվում էին եվ-

րոպական հեղինակների, հատկապես Մոլիերի թատերգություննե֊ 

րը։ 

1910 թ. հետո, ընդհուպ մինչև 30-ական թվականները, տար-

բեր ժամանակներում Իրան հյուրախաղերի էին գալիս հա( բեմի 

նշանավոր վարպետներ Աբելյանը, Մ անվելյանը, Ո սկան յանը, Սիրա֊ 

նույշը, Արմ են յան֊Դուր յան ը, Արուս Ոսկանյանը, ժասմենը և ու-

րիշներ։ Նրանց ելույթները մեծ հետաքրքրություն էին զարթեցնում 

թատրոնի նկատմամբ։ 

Սակայն իրանահայ թատրոն ը այդպես էլ չբարձրացավ սիրո-

ղական աստիճանից> Հետագա տարիներին Թեհրանի «Հայ թա-

տերասիրաց ընկերությունըи ցրվեց։ Առանձին անձանց՝ նոր ընկե-

րություններ ստեղծելու համառ ջանքերը հաջողությամբ չպսակվե-

ցին։ ժամանակ առ ժամանակ շահադիտական նկատառումներով 

կազմակերպվում են ներկայացումներ։ Սակայն առանձին կազմա-

կերպություններ, նույնիսկ դպրոցների հոգաբարձությունը, թա-

տերական ներկայացումները համարում են դպրոցական բյուջենե-

րը հավասարակշռելու միջոց՝3*։ 

Ետպատերազմյան տարիներին գաղութի թատերական կյան-

քը նոր հունի մեջ դնելու փորձերը կրկին ձախողվեցին։ Այսպես, 

50-ական թվականներին Թեհրանի թատերական ուժերը որոշեցին 

միավորվել։ Սակայն 2 տարի անց նրանք նորից ցրվեցին ու սկսե-

ցին առանձին խմբեր կազմել։ Սկզբում կազմակերպվեց (ГԹ.Ե.Ա. 

Թ.» և вԱդամ յան» ընկերությունները, 1954 թ.՝ «Շանթս, իսկ 

1955 թ.՝ «Թեհրանի հայկական դրամատիկական խումբը («Դրա-

«Պարսկահայ տարեցույց», 1929, էք 395—397։ 
133 «Современный Иран» (справочник), М., 1957, стр. 460. 
13* ( г Պ ա ր ս կ ա հ ա յ տարեցույց», 1927, էշ 117—118։ <гՎերածն ունդս, 19ЯЗ, 19 

ապրիլի։ 
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„ մատիկ*յ*ւ Այդ թատերախմբերը Հանդես եկան ընդամենը մեկա-

կան ներկայացումով։ 

ԻրանաՀա յ դա ղութի թատերական կյանքի աշխուժացմանը 

ակնհայտորեն նպաստեց պրոֆեսիոնալ, Հիմնականում եկվոր դե-

րասաններ Մկրտիչ Թաշչյանի, Մանվել Մարոլթյանի և Կոստան֊ 

Iան ամուսինների փոքրաթիվ խումբը։ 

Մկրտիչ Ի՚աշչյանբ '՜', Հայ բեմի նշանավոր վարպետներից մե-

կը Իրան էր եկել 1917 թ.։ Մինչև 40-ական թվականները նա Հան-

դես էր դայիս Թավրիզի, ապա Թեհրանի, Նոր Ջուղայի և Աբադանի 

բեմերում։ Սակայն ինչպես վկայում են ժամանակակիցները, Թաշ-

չյանր ճանաչում գտավ միայն թատրոնի գիտակների փոքրաթիվ 

խմբի շրջանում։ Դրանից Մ. Թաշչյանը չէր վՀատվում և չէր խոր-

շում գավառական բեմից։ ճամփորդելով երկրռւմ։ նա աշխատում 

էր դա վառաց ի Հանդիսատեսների մեջ ճաշակ զարգացնել թատրոնի 

նկատմամբ, բարձրացնել նրան մինչև արդի թատերական արվես֊ 

տրն ընկալելու մակարդակը։ 

Մ անվել Մ արությանը երիտասարդական տարիներին ձգտում 

էր մարմնավորել դասական կերպաոներ։ Համեմատաբար Հաջող-

վում էին Շհբսպիրի հերոսների նրա դերակատարումները։ Սակայն 

Մ. Մարությանը սրանից այն կողմ չանցավ, չստեղծեց ժամանա-

կակիցների կերպարներ։ Վերջին տարիներին նա Հեռացել է բ ե ֊ 

մից։ 

ՅՕ֊ական թվականներին գավառի Հանդիսատեսների շրջանում 

մասսայականություն էին վայելում Կոստան յան ամուսինները։ 

ԻրանաՀա I գաղութի թատերական կյանքի զարգացման գոր-

ծում մեծ երախտիք ունի «Վերածնունդս թերթի խմբագիր Հայկ 

Գարագաշը։ Զիրքաշատ դերասանը նաև Իրանում իսկական բարձ-

րարվեստ թատրոնի ստեղծման ջատագով էր։ 

* * * 

ԻրանաՀայ գաղութում առաջին հրատարակությունը եղել է «Սաղ-

մոսարանը», որը լույս է տեսել 1638 թ. Նոր Ջուղա յո ւմ,3ք։ 1641 թ. 

նույն ապարանում ինքնահնար և ինքնաշեն տպագրական մեքենա-

135 Մկրտիչ Բ՚աշչյանը ծնվել է 1885 թ., Արևմտյան Հայաստանում։ XIX գ. 

վերքին անցել է Կովկաս։ Նրա թատերական տաղանդը րացահայտվել է Թիֆ/ի-

վերջին անցել է Կովկաս։ Նրա թատերական տաղանդը րացահայտվել է Ր ՚ ի ֆ լ ի ֊ 

տան», 19Դ6, А" 7, էք 12—13)։ Մկրտիչ թայլյանը մահացավ Արագանում, 

1956 թ.։ 

13Ո Տե՛ս ոՀայրենիքի ձայնյ), 1969, 3 դեկտեմբերի։ 
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յով լույս տեսավ «Հարանց վարքը», որը տպագիր առաջին գիրքն 

է Իրանում։ 

XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին գաղութում սկսեցին երևան գալ 

ժամանակակից տպարաններ։ 1844 թ. Ամենափրկիչ վանքին Եվ-

րոպայից ուղարկեցին տպագրական մեքենա և տառատեսակներ։ 

Սակայն տպագրական մեքենան ի վերջո կարգի գցվեց միայն 

1887 թ. վերջին։ 1892 թ. Կովկասից նոր տառատեսակներ ստաց֊ 

վեցին։ Փոքր-ինչ անց Թեհրանում լույս տեսնող «Շավիղ» թերթի 

խմբագրի օգնությամբ աշխարհաբարով տպագրվեցին 1- Աղա-

չանի «Մայրենի լեզու» դասագրքի առաջին և երկրորդ հատորները։ 

1904 թ. տպարանը Բաքվից Թուման յանների առևտրական տնից 

նվեր ստացավ արագատիպ մի մեքենա։ Դրա բազայի վրա 1904 — 

1909 թթ. հրատարակվում էր «Նոր Ջուղայի լրաբեր» թերթը13՜, որն 

առաջինն ու միակն էր քաղաքում։ 

Իրանահայ առաջին թերթերը հրատարակվել են Դաշտում, 

Թեհրանում և Թավրիզում։ Անցյալ դարի 80-ական թվականներին 

Ռաշտում լույս է տեսնում «Համայնք» թերթը, 1894 —1897 թթ. 

Թեհրանում՝ «Շավիղ» և «Շարժում» թերթերը, իսկ 1896 թ.՝ «Աստղ 

արևելյան» թերթր։ Տեղական թեմական առաջնորդարանի 1889 թ. 

հիմնած տպարանի բազայի վրա Թավրիզում հրատարակվեցին 

«Գործ» (1903 թ.) և «Ազդարար առաջնորդարանի» (1904 թ.) թեր֊ 

թերը, 

Ինչպես գաղութում, այնպես էլ ողջ Իրանում պարբերական 

մամուլը զարգացում ապրեց 1905—1911 թթ.։ Ընդհուպ մինչև 2 0 ֊ 

ական թվականները գաղութի թերթերի ու ամսագրերի մեծ մասը 

հրատարակվում էր Թավրիզում։ Դրանք «Առավոտ» (դաշնակների օր-

գան 1909— 1912 թթ.), «Զանգ» (հնչակյանների՝ 1910 — 1922 

թթ.), «Թավրիզի հայտարարություններ» (1910 — 1912 թթ.), «Ղա֊ 

չաղան» (1912 — 1913 թթ.), իսկ 1913 թ. 5 համարներից հե-

տո- մինչև 1914 թ., «Ղարադաղ», «Այգ» (ղաշնակների 1912 — 

1922 թթ.), «Միտք» (1912—1917 թթ.), գրական «Խոսք» 

ամսագիրը (1913 թ. լույս են տեսել 1-ին և 2 ֊ բ դ Գրքերը)։ «Կո-

հակ» (1918 թ.), «Պայքար» (հնչակյանների 1918 — 1919 թթ.), 

ՀԱրշալույս» (1918—1919 թթ.), «Գեղասեր» (1919 թ.) և «Մինա-

րեթ» (դաշնակների օրգանն էր (1919—1921 թթ.) պարբերական-

ները, 

137 Գ. Լեոնյանք Հայոց պարբերական մամուլը, էչ 188, «Պարսկահայ տա-

րեցույց:», 1923, էշ 21, 149, «Ալիք», 1936, 22 մարտի, 1956, 17 հունվարի, 31 

օգոստոսի։ 
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Հայերեն թերթերը Թեհրանում սկսեցին լույս տեսնել իրանա-

կան հեղափոխությունից հետո։ Դրանք հիմնականում հրատարակ-

վում Լին "Փարոս* տպարանի բազայի վրա (հիմնվել էր 1902 թ.)՝3*» 

1912 թ. այստեղ տպաղրվում էր "Արշալո։ յս» թերթը, 1919 — 

1920 թթ.՝ <1'Առավոտ*, 1919 թ.՝ "Իրանի առավոտ* թերթերըс 

1920 թ. սկսեցին լույս տեսնել նաև "Այգ*, «Հորիզոն*, «Իրանի աշ-

խատավոր*, "Բոբոխ*, «Ռանչպար Իրանիս նոր թերթերը։ Բացի 

"Բոբոխից*, այդ թերթ երր 1—4 տարի հրատարակվելուց հետո 

փակվեցին։ Նրանց փոխարինեցին «Նոր կյանք», «Բանվոր» (1923— 

1925 թթ՛) պարբերականները, դրական-գեղարվեստական «Նոր 

պատգամ* ամսագիրն ու «Գաղափար» թերթը (1925—1927 թթ-)։ 

Այդ թերթի խմբագրությունը 1927 թ. հրատարակեց իր հավելվածի 

"Նոր գաղափար» ամ и ա գրի միակ համարը։ 

Իրանի կառավարության արգելքով 20-ական թվականներին 

գաղութի գրեթե բոլոր թերթերը փակվեցին՝™։ 

20-ական թվականների վերջին գաղութում լույս էր տեսնում 

միայն մի թերթ։ Այդ «Բոբոխ» երգիծական պարբերականն էր, որը 

1930 թ. վերակազմվելով վերածվեց «Վերածնունդ» թերթի։ «Բո-

բոխր» գոյություն ունեցավ մինչև 1936 թ., որպես «Վերածնունդի» 

ներդիր։ «Բոբոխի» («Վերածնունդի») խմբադրությոմյը լույս ըն-

ծայեց նաև «Պարսկահայ տարեցույցի» երեք տարեթվեր (1927, 

1929 և 1930 թ.)։ 1931 թ. հրապարակ եկավ դաշնակցականների 

օրգան «Ալիք» թերթը։ Ինչպես նշվեց, II համաշխարհային պատե-

րազմի տարիներին Թավրիզում հրատարակվեց «Հակաֆաշիստ» 

(«Արևելք») թերթը։ Ներկայումս իրանահայ գաղութում հրատա-

րակվող հայերեն միակ թերթը դաշնակցական «Ալիքն է»։ 

* * * 

Իրանում մինչև այժմ պահպանվել են մի շարք շինություններ 

(գլխավորապես եկեղեցական), որոնք հայկական ճարտարապե-

տության հուշարձաններ հանդիսանալու հետ մեկտեղ վկայում են 

այղ երկրռւմ հայկական օջախների հնադարյան գոյությունը։ 

Դրան ցից ամենահինը, սուրբ Թադևոսի վանքը, Հայաստանում 

քրիստոնեության տարածման ժամանակաշրջանին վերաբերող 

ճարտարապետական մի հուշարձան է։ Վանքը գտնվում է Մաքուի 

գավառում։ Վանքի հիմնադրման ճշգրիտ թվականի վերաբերյալ 

138 «Պարսկահայ տարեցույց», 1927, էչ 116։ 

139 ( ք Պ ա ր ս կ ա հ ա յ տարեցույց», 1929, էչ 151։ 
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միասնական կարծիք դեռևս գոյություն չունի՝'՝1։ Պատմաբանները 

այն կարծիքին են, թե այն պետք է հիմնված լինի մ. թ. IV—VI դա-

րերում։ Վանքի մասին գրավոր առաջին հիշատակությունը վերա-

բերում է 10-րդ դ Ն ր ա առաջին շինությունը հեթանոսական 

տաճարի հիմքերի վրա բարձրացրած եկեղեցին է։ Սև քարով կա-

ռուցված լինելու պատճառով այնտեղի մահմեդական բնակչոլ-

թքունը անվանել է Ղարա Քիլիսա (Սև եկեղեցի)։ 1319 թ. երկրա-

շարժի հետևանքով այն քանդվել և վերականգնվել է 1329 թ.։ Այդ 

մասին վկայում է վանքի պատին եղած մակագրությունը՝11։ 

Վանքի հետագա շինարարությունը իրագործվել է 1811—1822 

թթ՛ և կապված է եղել ռուս-պարսկական պատերազմների դիվա-

նագիտական նախապատրաստման հետ։ Ատրպատականում թեմի 

այն ժամանակվա առաջնորդ և վանահայր, արքես/իսկոաոս Սիմոն 

Բզնունին, որը պարսկական կողմնորոշման մարդ էր, ոչ առանց 

թագաժառանգ Աբրաս Միրզայի բարոյական ու նյութական օժան-

դակության, վանքի սահմաններում սկսեց նոր տաճար կառուցել։ 

Այդ նախաձեռնության քաղաքական նպատակր... «Նոր Էջմիածնի» 

կառուցումն էր, ուրեմն և նոր կաթողիկոսի նշանակումը, որի 

արդյունքը կլիներ հայ եկեղեցին ռուսական, ինչպես նաև թուրքա-

կան ազդեցությունից դուրս բերելը։ 

Սակայն այդ փորձը չհաջողվեց։ Նորակառույց եկեղեցին շատ 

նման դարձավ Էջմիածնիւն։ Ուշագրավ Է այն, որ Էջմիածինը հե-

տագայում արգելեց ավարտել սուրբ Թադևոսի վանքի քարե զան-

գակատան կառուցումը, քանի որ այլապես նրա նմանությունր 

Մայր աթոռի վանքին ավելի նկատելի կդառնար'43/ 

Վանքի վերջին շինությունները կառուցված են սպիտակ մար-

մարաքարով։ Սպիտակի և սևի զուգակցումը վանքին առանձնա-

հատուկ գրավչություն Է հաղորդում։ Շենքը բարձրանում Է քարե 

հաստաբեստ, չորս սյուների վյրա, որոնք միանում են միջակա 

140 Պատմաբանների մի խումբ գտնում Է, որ վանքը սկսել են կառուցել 

IV դ• Վարքին, գիտնականների մի այլ խումբ այգ տեսակետը հերքում Է ալն պատ. 

ճառով, բր Եղիշեի գրքում, Ավարայբի ճակատամարտի նկարագրության մեշ 

վանքը շի հիշատակվում (Ավարայբի դաշտը գտնվում Է վանքից ոչ հեռու) ւ Ի 

հաստատումն իրենց կարէիքի նրանք վկայակոչում են վանքի գմբեթներից մեկի 

կառուցման տարեթիվը (628 թ,)ւ 

141 Լ. ԱՏհմյաէ, Սուրբ Թադեի վանքը, Թավրիղ, 1959, մաս 1, Էշ 23։ 
14а Նույն տեղում, Էշ 26։ 

>« Լ. Անեմյան, Սուրբ Թագեի վանքը, 2-րդ մաս, 1960, Էշ 8—11, «Ամէնուն 

տարգիրքըտ։, 1958, Էշ 444—448։ 
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՚ կամարներով։ Այն ունի երեք մուտք, երկու բեմ և 11 կամարակապ 

լուսամ ուտ։ Ինչպես և իր Հին մասը, վանքի նոր կառույցը պսակ֊ 

ված Լ կամարակապ Н լուսամուտներ ունեցող գմբեթով՝'1։ 

Վանքի արտաքին պատերը զարդարված են քանդակներով ո։ 

ւիորագրություններով։ Դրանք երկու շարքով գոտևորում են շենքը։ 

Աոաջին շարքում Հիմնականում պատկերված են առաքյալներն ու 

սրբերը, ինչպես նաև կենցաղային թեմաներով կատարված զար-

դանկարն երր։ Գլխավոր մուտքի սյուներին տեղադրված են ամ-

բողջական բարից քանդակած առյուծների ֆիգոլրներ։ Մասնա-

ղետների կարծիքով, վանքի քանդակագործական աշխատանքնե-

րում գգացվում է Ախթամարի սուրբ Խաչ եկեղեցու քանդակագոր-

ծության ազդեցությունը։ 

Վանքի նոր տաճարը կառուցել են քարտաշ, փորագրող Հմուտ 

վարս/ետները, քանդակագործները, ինչպես նաև մեյմարները 

(ճարտարապետներ), նրանց մեջ Հիշատակվում է Գալուստ անու-

V45՛ 
Մեր դարի 50 ֊ական թվականներին, տեղական թեմ երի՝ է ջ ֊ 

միածնից անջատվելու կամպանիայի ժամանակ դաշնակցական 

պարաղլուխները թ՛ավրիզի թեմ ական մարմինների աջակցութ (ամբ 

միջոցներ էին ձեռնարկում վանքը իրանաՀա յերի ուխտատեղի 

դարձնելու ուղղությամբ։ Այդ պատճառով վանքը վերանորոգվեց։ 

XVII դ. ճարտարապետական Հուշարձան է Ամենափրկիչ վան-

քը։ 'Նրա կառուցումը սկսվել է 1606 թ.։ Վանքի առաջին կառույցը 

եղել է Ամենափրկիչ եկեղեցին( որն այդպես է կոչվել ձին Զուզա-

յում գոյություն ունեցած վանքի անունով։ Պատմական տվ/ալնե֊ 

րր վկայում են, որ ՇաՀ Աբբաս 1-ը մեծ շաՀա գրգռված ությո ւն է 

ցուցաբերել վանքի կառուցման գործում։ 1654 թ. Նոր Ջուղան 

րնդարձակվեց, Ամենափրկիչ եկեղեցին քանդվեց, իսկ նրա տեղում 

9 տարում բարձրացավ սուրբ Հովս եփի եկեղեցին, որը Ամեն ա-

փրկիչ վանքի հիմնական կառույցն է։ Ապա կառուցվեց թեմական 

առաջնորդարանի երկՀարկանի շենքը։ 1905—1906 թթ. այստեղ 

կառուցվեց նաև թ ան գա ր ան ֊ մ ա տ են ա դա ր ան ի շենքը։ 

Ամենափրկիչ վանքը, ինչպես և Նոր Ջուղան, մինչև այժմ էլ 

պաՀպանել է միջնադարյան հատուկ գծերը։ Վանքը պատսպարվել 
144 Վանքի ծավալաչափեր ի մասին տվյա/ներ կան ՀՍՍՀ ԿՊՊԱ-ում, ֆ. 50, 

ը. 3, գ. 417, թ. 151, տե՛ս նաև Հ. Ա6եմյսւն, Սուրբ թադեի վանքը, մաս 1, էյ 

18—19։ 

>43 Հ . Ա Տ ե մ յ ս ւ ն , Սուրր Թաղեի վանքը, մաս 1, Լչ 18—19։ 
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է բարձր պարսպի ետև, դրսի հետ Հաղորդակցվում է միակ կամա֊ 

րակապ մուտքով։ Ուշադրություն է գրավում գմբեթը, որը ավելի 

շատ մզկիթի գմբեթ է Հիշեցնում։ Ենթադրում են, որ շինարարները 

գմբեթն ա ւդպիսին են կառուցել տեղի մահմեդականն երի գժգոՀոլ-

թյուն ը չՀարուցելո։ Համար։ 

Տաճարի Հիմնական շենքը ամբողջապես կառուցված է Հայ-

կական ճարտարապետության ոճով, այն ունի բարձրակամար եր-

կու դահլիճներ։ ԴաՀլիճների ներքին պատերն ու առաստաղը զար-

դարված են աստվածաշնչային պատումների թեմաներով կատար-

ված յուղանկարներով։ Այդ նկարազարդումների դույները մինչև 

այժմ էլ պահպանել են իրենց թարմությունը։ 

Վանքի պատերի ու առաստաղի որմնանկարները, ինչպես նշե-

ցինքյ կատարել է Հովհաննես Մրքուզը։ Սակայն ենթադրում են, 

որ գործի մեծ մասը սեփական ձեռքով իրականացնելով Հանդերձ, 

Մրքուզը Հրավիրել է նաև հոլանդական և իտալական վարպետնե-

րի։ Ամեն դեպքում, տաճարի որմնանկարներում ժամանակի հո-

լանդական ու իտալական գեղանկարչական դպրոցների ազդեցու-

թյունը զգալի է։ 

Նոր Ջուղա յում կա հիշատակության արժանի ևս մի ճարտա-

րապետէս կան շինություն՝ Բեթղեհևմի եկեղեցին։ Այն կ առո լցված 

Է 1627—1635 թթ՛, քաղաքի կենտրոնական թաղամաս Մեծ Մեյ-

դանում, Նազարի փողոցի վրա։ Եկեղեցին աչքի Է ընկնում խոշոր 

գմբեթով։ Գմբեթը հենված Է եկեղեցու հյուսիսային և հարավային 

պարսպից բարձրացող սյուների վրա։ Շենքի ներսոլմ հենասյու-

ներ չկան։ 

Եկեղեցու շենքը ամբողջությամբ զարդարված Է որմնանկար-

ներով։ Ինչպես և Ամենափրկիչ վանքում, յուղաներկով կատար-

ված այգ նկարազարդումները իրենց նրբությամբ գերազանցում 

են Ամենափրկիչ վանքի որմնանկարներբ։ Ըստ արվեստագետների 

ենթադրության, դրանք պատկանում են նկարիչ Մինա սի վրձնին։ 

Նրա դիմանկարներում զգացվում են հա յկական ազգային գեղա-

նկարչության բնորոշ առանձնահատկությունները։ 

Շիրազի հայկական եկեղեցին կառուցվել Է 1662 թ՛, իսկ 

1816 թ՛՝ վեր ակառուցվել Է։ Արտաքուստ այն անշուք Է և ծեփա-

պատ, միջնադարյան շինությունների նման պատած բարձր պա-

րիսպով։ Սակայն ինչպես և Ամենափրկիչ վանքն ու Բեթխեհեմի 

եկեղեցին, Շիրազի եկեղեցին գրավիչ Է իր առաստաղի որմնա-

նկարներով, որոնք գեղարվեստական մեծ արժեք ունեն։ Գորգա-

նախշերը կատարված են այնպիսի վարպետությամբ, որ իսկա-
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կան գորգ են Հիշեցնում։ ժամանակակիցները վկայում են, որ այդ 

նախշերն իրոք րնդօրինակված են ա ւն գորգերից, որոնցով ժամա-

նակին ծածկված է եղել եկեղեցու Հատակը։ 

Եկեղեցու մուտքի կամարի տակ զետեղված է Մեսրոպ թա-

ղիադյանին նվիրված Հուշատախտակը1''։ 

Հա ւկական ճարտարապետության աչքի ընկնող Հուշարձաններ 

են նաև Հին Ջուղայի մոտ, Արաքսի աշ ափին գտնվող սուրբ Ստե-

վւանոսի վանքը, ինչպես նաև Դերիկ և սուրբ թադեի վանքերը՝ 

Ս ալմաստում։ 

* * * 

Ս.ո։։,ջին ակումբներն Իրանում սկսեցին Հիմնադրվել 1905— 

1911 թթ. իրանական հեղափոխության տարիներին։ 

Այդ տարիներին ակումբներ երևան եկան նաև Իրանի Հայկա-

կան գաղութում՝ նոր Ջուղա յում, թ՛եհրանում, թավրիզում, իսկ 

հետագայում՝ նաև {հաշտում, ԱՀվազոլմ, Արաբում, Արագանում, 

Մ եսշեդ-Ա ուլե յմանիում և այլ վայրերում։ 30-ական թվականն երին, 

երբ Իրանում սկսեցին ստեղծվել ազգային սկզբունքով ակումբն եր, 

յլտղութում դրանք կոչվեցին «Հայկական ակումբներ»։ 

թեհրա նի «Հայկական ակումբը» հիմնվել է 1931 թ.՝"։ Այն 

դտնվոլմ է քաղաքի կենտրոնական մասում, ունի համերգային 

դաՀլիճ, Հանգստի սենյակներ, խաղասրահներ և այլ հարմարու-

թյուններ։ Ինչպես նշվեց, 1943 թ. ակումբին կից բացվել է նաև 

գրադարան։ Սակայն ակումբում գրական-գեղարվեստական երե-

կոներ, համերգներ ու զրույցներ կազմակերպվում են դիպվածա-

բարւ 

1932 թ. «Հայկ ական ակումբ» բացվեց նաև նոր Ջուղա յում, 

որն ունի հանգստի սենյակներ, ինչպես նաև 600 տեղանոց հա-

մերգային դահլիճ։ Այստեղ կազմակերպվում են թատերական երե-

կոներ, ցուցադրվում կինոնկարներ և այլն։ նրա միջոցները հիմ-

նականում գոյանում են անդամավճարներից, ինչպես նաև մշա-

կութային միջոցառումներից ստացվող հասույթներից։ 

թավրիղահայերը ևս ունեն իրենց տեղական ակումբը, որը 

կազմակերպված է թեհրանի և նոր Ջուղայի ակոլմբների սկզբունք-

ներով։ 

146 ^իրազտի Հայերը հուշատախտակը ամրացրել են այն բանից հետո, երբ 

քաղաքի հայկական գերեզմանոցը, ուր թաղված էր Մեսրոպ Թաղիադյանը, պին. 

վորական կառույցի համար հարթեցվեց և գրողի գերեզմանը հնարավոր չեղավ 

դտնել։ 

"՚ <гՎերածնունդа, 1958, էչ 402—403։ 
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1957 թ. մայիսին Թեհրանում հիմնվեց նոր՝ аԳարուն» ակում֊ 

ԲԸ• "ՐԸ հիմնել են մի խումբ հայ երիտասարդներ։ Այն մշակութա-

յին կենտրոնի բնույթ ունի։ Այստեղ ժամանակ առ ժամանակ կազ-

մակերպվում են ընթերցողների հավաքներ, դաս ախոսությունն եր, 

ժողովն եր, զրական-գեղարվեստական երեկոներ։ Ակումբը կազ-

մակերպում է նաև կինոդիտումներ, թատերական ներկայացում-

ներ և այլ միջոցառումներ։ Ունի սրահ, ռեստորան, հանգստի սեն-

յակ և այլ հարմարություններ։ Ակումբն ունի ավելի քան 60 ան-

դամ, աշխատանքները ղեկավարում է 7 հոգուց• բաղկացած վար-

չությունը։ 

Ահվաղի, Աբադանի և Մեսջեդ-Ս ուլե յմ անիի ակումբներն ու-

նեն մարզական թոքում, որի պատճառով Աբադանի հայերը իրենց 

ակումբը հաճախ անվանում են սպորտկլուբ։ Ահվաղի (гՀայկական 

ակումբը» մարզական աշխատանքից բացի, կազմակերպում է նաև 

թատերական ներկայացումներ, գրական-գեղարվեստական երե-

կոներ ու նման այլ միջոցառումներ։ 

* * * 

Ժամանակակից բնույթի գրադարանային ցանցը իրանահայ 

գաղութում ստեղծվել է XIX դ. կեսերին, հայկական աշխարհիկ 

դպրոցների ստեղծմանը զուգահեռ։ Հայկական առաջին գրադա-

րանները հիմնվել են Թավրիզում, Նոր Ջուղա յում, Ռաշտոլմ և 

Թեհրանում։ Որոշ ժամանակ անց գրադարաններ ստեղծվեցին նաև 

գաղութի մյուս քաղաքներում, ինչպես նաև մի շարք գյուղերում։ 

Գրադարանները առաջ եկան դպրոցներին կից, ուր կենտրո-

նացած էր ժամանակի ընթերցող հիմնական հասարակա յնությոլ-

նը։ Սակայն սկզբնական շրջանում գիրք կարդացողները ինչպես և 

գրքերը նույնքան փոքրաթիվ էին, որքան դպրոցների աշակերտու-

թյունը։ 

Հանրային առաջին գրադարանը (բառի լիակատար իմաստով) 

կազմակերպվեց Թավրիզի Ղալա թաղում, 1877 թ.։ Նրա ստեղծման 

համար միատեղվեցին այդ տարիներին գոյություն ունեցող отԳրա-

դարանային ընկերության» և թեմական առաջնորդարանի գրքա-

յին «ֆոնդերը»։ Հետագայում գրքերի թիվը գրադարանում զգա-

լիորեն աճեց։ Օրինակ, 1902 թ, այնտեղ արդեն 1850 կտոր գիրք 

կար, որից 1350-ը՝ հայերեն։ 

1889 թ. գրադարան հիմնվեց նաև Թավրիզի Լիլավա թաղում։ 

Գրադարանը, որին շնորհվել էր Խաչատուր Աբովյանի անունը, 

1902 թ. ուներ 1377 գիրք։ 
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XX դ. սկզբին Թ ա վր ի զո ւմ իր գրադարանն ուներ նաև տեղի 

կանանց բարեգործական ընկերությունը։ Այն նախատեսված Էր 

"Հատկապես կանանց ու աղջիկների Համար», քանի որ իգական 

սեռի ներկայացուցիչներին այդ ժամանակ «պատշաճս չէր Հաճա-

խել Հանրային գրադարաններր։ 

XX դ. առաջին տասնամյակին «Խ. Աբովյան» գրադարանը 

միացավ «Արամյանս դպրոցի գրադարանին։ Իսկ երբ «Գրադա-

րանափն ընկերությունը» ցրվեց, գրադարանի ֆոնդը Հանձնվեց 

թեմական իշխանություններին։ Հետագայում մի քանի Հարյուր 

ձեռագիր և Հնատիպ դրբեր տրվեցին Ս ո վետ ա կան Հայաստանին, 

իսկ մնացածները (8.200 կտոր) կազմեցին այն ժամանակ Թավ-

րիզում գործող «Մշակութային միությանս գրադարանի Հիմքը։ 

Այդ գրադարանը ներկայումս գոյություն չունի։ Դրա փոխարեն 

գրադարաններ են բացված «Հայկազյան-Թ ամ արյան» և «Արամ-

յանս դպրոցներում։ «Արամյանս դպրոցի գրադարանն ունի գըր-

քերի առավեք Հին Հավաքածո։ Թավրիզում կա ևս մեկ գրադարան, 

որր կազմակերպված է «Ռոստոմս և թեմ ական առաջնորդարանի 

«Գասպարս գրադարանների ֆոնդերի Հիման վրա։ Այդ միավորու-

մը կրում է «Ռոստոմ֊Գասպար» մատենադարան անունը, ունի 6 

Հագարից ավելի գիրք։ 

XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին հայկական գրադարաններ 

ստեղծվեցին Նոր Ջուղա յում։ «Րաֆֆիս գրադարանը հիմնվել է 

1886 թ.։ Մյուս՝ «Երկունքս գրադարանը կազմակերպվել է 1910 թ.։ 

Ւ տարբերություն Թավրիզի, Նոր Ջուղայի գրադարաններր գոր-

ծում են մինչև օրս։ Դրանցից առաջինը պատկանում է տեղի Հայ-

կական ակումբին, իսկ երկրորդը՝ «Հայ կանանց գթության ընկե-

րությանը»։ 

(հաշտի հայ բնակչությունը գրադարան կազմակերպեց XVIII 

գ. 60֊ական թվականներին։ Այդ «Մեսրոպյանս գրադարանն է, որ 

դոյությոմւ ունի մինչև օրս։ Այն ունի ավելի քան 4 հազար դիրք և 

XIX դ. լույս տեսած պարբերական շատ հրատարակություններ։ 

ք՚նդՀուպ մինչև 30 -ական թվականները Թեհրանում հայկական 

գրադարանները գոյություն ունեին տեղի հայկական դպրոցին կից։ 

Ինչպես նշվեց, մեծ գրադարան ստեղծվեց 1936 թ., երբ տեղի հայ 

կանանց բարեգործական ընկերությունը ի մի հավաքեց այդ ժա-

մանակ փակված դպրոցների գրքային ֆոնդերը։ Հետագայում 

Թեհրանի թեմական խորհրդի որոշմ ամ բ այդ գրքերը (3—4 հազար 

կտոր) հանձնվեցին հայկական ակումբի տնօրինմանըие» Ակում֊ 

148 сгՀամառոտ պատմություն...я, էշ 33։ 
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րի գրադարանը ներկայումս ունի 12 հազարից ավելի գիրքւ Դրանց 

մեծ մասը հայերեն է, մնացածը՝ պարսկերեն, անգլերեն, ֆրան-

սերեն, ռուսերեն և այլ լեզուներով։ 

Գավառի կենտրոններում (Ռաշտից բացի) հայկական գրա-

դարաններ ստեղծվեցին մեծ մասամբ Х .Т դ. սկզբներին։ Դրանց 

կազմակերպման նախաձեռնողները տեղական մշակութային միու-

թյուններն էին։ Այդ միություններին կից մինչև օրս էլ գրադարան-

ներ են գործում Ղազվինում, Համադանում, Մեշհեդում և այլ քա-

ղաքներում։ 20-ական թվականներին գրադարաններ կազմակերպ-

վեցին նաև Ահվազոլմ և Ար աքում1*9։ 

ներկայումս համեմատաբար խոշոր գրադարան ունի Աբա-

դանի հայ բնակչությունը։ նրա ֆոնդում 2 հազարից ավելի գիրք 

կա։ Գրադարանը գտնվում է տեղի аՀայ մշակութային միությանя 

տնօրինության տակ և տեղավորված է «Ագար» դպրոցի շենքում։ 

XIX դ. վեբշին և XX դ. սկզբին գրադարաններ կազմակերպ-

վեցին նաև հայկական գյուղական բնակավայրերում։ Այս իմաս-

տով, ինչպես և դպրոցների հարցում, առաշավոր դեր խաղացին 

Սալմաստի հայկական դպրոցները։ Գաղութի բոլոր գյուղերից 

առաշին գրադարանը ստեղծվեց Հաֆթվանում 1886 թ.։ Գործի 

նախաձեռնողը և շանադիրը XIX դ. վերջի հայկական ազգային֊ 

ազատագրական շարժման մասնակից Վարդան Գոլոշյանն էր, որի 

անունն է կրում գրադարանը մինչև օրս150։ 

1889 թ. ավելի մեծ գրադարան հիմնվեց Սալմաստի Ղալա-

սար գյուղում, որը արդեն 1903 —1905 թթ. ուներ շուրջ 1300 գիրք։ 

Չնայած 1884, 1897 և 1899 թթ. կատարված փորձերին, Փայաջուկ 

գյուղում հաջողվեց գրադարան ստեղծել միայն 1903 թ.։ նույն 

թվականին վերականգնվում է նաև Մայլամ գյուղի գրադարանը։ 

Այսպիսով, 1903 —1905 թթ. Ս ալմաստի նահանգում արդեն 7 գրա-

դարան կար։ Հիշատակված գյուղերից բացի դրանք գործում էին 

նաև Սավրա, Հին քաղաք և Ախտախանա գյուղերում։ 

149 «Պարսկահայ տարեցույց», 1927, էչ 92։ 

150 Գոլոշյանը XIX դ. 90-ական թթ. Մոսկվայի համ ալս ար ան ում ընդհա-

տելով ուսումը դնում Ւ Արևմտյան Հայաստան1 Վան։ Այդտեղից անցնում է Րաֆ-

ֆու ծննդավայրը՝ Ս ալմաստ և մի քանի տեղափոխություններից հետո հաստատ-

վում է Հաֆթվան գյուղում։ Այստեղ նա հիմնում է գրադարան-ընթերցարան, որր 

կոչվում է яԳրասիրաց գրադարան»։ 4՛ Գոլոշյանը զոհվում է 1889 թ. Վան անց-

նելու փորձ կատարելիս։ Գրադարանի հիմնադրի անունը հավերժացնելու նպա-

տակով, այն վերանվանվում է «Գոլոշյան գրադարան» (տե՛ս жՎերածնունդо լ 

1944, 27 և 28 օգոստոսի)։ 
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'Ւարասկզբին հայկական գրադարան բացվեց նաև Ոլրմիա 

բադաթում։ Սակայն ամբողջ Ուրմիա յի գավառում, ուր այդ ժա-

մանակ շատ թվով հայկական գյուղեր կային, գրադարաններ գո-

յություն չունեինւ Գաղութի հյուսիսային շրջանների մյուս բնա-

կավայրերից հայկական գրադարաններ կային Մարաղա, Խոյ և 

Արդերիչ բաղա քներում, ինչպես նաև Г+ավրիզին մոտակա Մոլժամ-

բար գյուղում։ Ողջ Ղարադաղի շրջանում, ուր հայկական շատ 

գյուղեր կային, ոչ մի գրադարան գոյություն չուներ։ 

Գաղութի հյուսիսային շրջաններում գրադարանային գործը 

ներկայումս, դարասկզբի վիճակի համեմատությամբ, հազիվ թե 

ավելի բարվոք էին ի։ Սա/մաստում իր գոյությունն Է շարունակում 

միակ գրադարանր։ Այդ Հաֆթվան գյուղի «Գոլոշյան» գրադարանն 

Է։ Միայն մի գրադարան կա նաև Ռհզայեի մարզի ամենամեծ՝ 

Գեարդաբադ գյուղում։ 

՚հաղութի հարավային շրջանի հայկական գյուղերի նշանա-

կէս լից մասում ավելի ուշ են գրադարաններ հիմնվել, քան երկրի 

հ(Ուսիսումւ Փերիայի և Չհարմհալի շրջաններում դրանք սկսեցին 

երևան գալ դարիս առաջին տասնամյակում։ Սակայն դրանից 

դեոևււ շատ տարիներ անց գյուղերի մեծ մասը գրադարան չուներ։ 

•Ժամանակի ընթացքում, հատկապես համաշխարհա (ին երկրորդ 

պատերազմի տարիներին, այդ շրջանների մի քանի գյուղերում, 

այնուամենայնիվ, գրադարաններ ստեղծվեցին։ Ներկա յում и Փե-

րիայի 17 հայկական գյուղերից 6-ը գրադարան ունենէ 

Սկսած 1903—1907 թթ. տեղի հայկական դպրոցներին կից 

գրադարաններ Էին գործում նաև Չհարմհալի շրջանի գյուղերում։ 

Մենք ճշգրիտ տվյալներ չունենք Բուրվառի, Գյափլա, Քամա֊ 

բա և Քաղազ շրջանների գրադարանների մասին։ Սակայն մեր 

ձեռքի տակ եղած տվյալները տեղի հայկական դպրոցների մասին 

հիմք են Աէալիռ ենթադրելու, որ այդտեղ քիչ թե շատ նշանակալից 

•թվով գրադարաններ հազիվ թե լինեն։ 

* • 9 

Լայ գաղթականները XVII դ. իրենց հետ Իրան բերեցին ան-

գին գրչագիր մատյաններ։ Այդ ձեռագրերի մեծ մասը նախապես 

հավաքվեց Ամենափրկիչ վանքում։ Այնուհետև վանքի ձեռագրերի 

մողովածուն աստիճանաբար սկսեց հարստանալ շնորհիվ Նոր Ջու-

ղայի բնակիչների նվիրաբերած ձեռագրերի, որի հետևանքով Հ. 

277-



Տեր-Հովհան յանցի արտահայտությամբ «Ջուղան դարձավ Հա-

յաստանի մատենադարանը՛՝ ՜ ։ 

XVIII դ. ֆեոդալական երկպառակությունների, թալանի т 

կողոպուտի հետևանքով մատենադարանի հավաքածուն հսկայա-

կան վնաս կրեց։ Շատ գրքեր ու ձեռագիր նյութեր ընկան անգետ-

ների ձեռքը ու լելին գներով վաճառվեցին։ 

XIX դ. վանքի и պա и ավո բների տքնաջան գործունեության 

հետևանքով հնարավոր եղավ նվիրատվության կամ գնելու միջո-

ցով ժողովել ձեռագրերի ու գրքերի մի մասը։ Հավաքված փաստա-

թղթերի շնորհիվ մատենադարանի հավաքածուն հասավ մի քանի 

հազար օրինակի։ 1844 թ. թեմական առաջնորդարանի շենքի մի 

մասը հատկացվեց մատենադարանին։ Այդ տարիներին Մատենա-

դարանում կենտրոնացված էր 250 ձեռագիր։ Պ ատրաստվեցին-

ժամանակակից փայտյա պահարաններ։ Հետագայում մատենա-

դարանը փոխադրվեց մի այլ սենյակ, ուր մնում էր մինչև 

1907 թ.152, 

XX դ. սկզբին, հնագույն արժեքների նկատմամբ հետաքրքրու-

թյան աճի շնորհիվ միջոցներ ձեռնարկվեցին մատենադարանի նոր 

շենքի կառուցման ուղղությամբ։ 1905—1906 թթ. վանքի բակում 

կառուցվեց եռադահլիճ, մի քանի սենյակներ ունեցող առանձին 

շենք։ Այդ նպատակին միջոցներ էր տրամադրել Բ՚ադեոս Տեո-

Հովհանյանը՝ «Նոր Ջուղայի պատմությանյ> հեղինակի որդին։ Այս 

շենքը մինչև ՅՕ֊ական թվականները ծառայում էր որպես գրա-

դարան ֊ մ ատ են ադար ան։ 

1931 թ. նկարիչ Սարգիս Խաչատրյանը ձևավորեց մատենա-

դարանի ու թանգարանի ներկայիս ցուցասրահները, և 1933 թ. 

սկսած դրանք բացվեցին ընդհանուրին ի տես153» Այժմյան թանգա-

րան֊ մ ատեն ադա բանն ստեղծելիս նախկին գրադարան ֊մ ատ հնա-

դարանից առանձնացվեց տպագիր գրքերի բաժինը։ Այն փոխա-

դրվեց առաջնորդարանի շենքը, ուր և գտնվում է այժմ։ 

Մատենադարանն ունի ավելի քան 10 հազար կտոր հին ո։ նոր 

գրքեր։ Ձեռագրերի թիվը 683 է, որոնցից 34-ը դրված են մագա-

ղաթի վրա։ Դրանցից 200-ը ավետարաններ են, 42-ը՝ մաշտոց, 

39-ը՝ վարք սրբոց, 13-ը՝ սաղմոսներ, 24-ը՝ քարոզագիրք։ Բացի 

131 Հարություն Տ ն ր - - ա | հ ա ն ն ի ս յ ա | յ ց , Պատմություն Նոր Ջուղայի, Հ. 2„ 

էշ 15—17, 
152 « Պ ա ր ս կ ա հ ա յ տարեցույց», 1929, էշ 25լ 

153 IՎերածնունդ», 1933, 21 մայիսիլ 
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4սյդ, կան 24 մ եկնութ ւուններ, պատմական բնույթի 17 գրքեր և 5 

բառարանէ Մնացածը Հիմնականում եկեղեցական բնույթի զանա-

զան գրքեր են։ 

Մ ա տ են ա ղա ր ան ի ամենահին ձեռագիրը X դ• ավետարանն Է• 

՛հոր Ջուղայի մատենադարանում ու եկեղեցիներում, ինչպես նաև 

դրանց կից Հայ գաղթօջախներում պաՀպսւնվող ձեռագրերի ցու-

ցակ ր կազմել Է Ս. Տ եր-Ավետիսյանր՝5*։ 'հոր Ջուղա յում պահպան-

վող ձեռագրերի նշանակալի մասը Հիշատակվում Է Հարություն 

Տեր-Հովհան յանի с'հոր Ջուղայի պատմությանյյ երկրորդ Հատո-

րում։ Ձեռագրերից միայն 125-ն Է, որ անմիջականորեն առնչվում 

Ւ, Նոր Ջուղայի պատմությանը, մնացած 560-ը «եկվորս դրքեր են։ 

Այդ դբքերի ստեղծման ու նախկինում սրսՀպանման աշխարՀա-

գրությունը չափազանց ծավալուն Է։ Դրանց թվում կան Էջմիած-

նում, Խոր Վիրապում, Հաղս/ատում ստեղծված գրքեր։ Ձեռագրերի 

մի մասի ծննդավայրը Արևմտյան Հայաստանն Տարոնը (սուրբ 

Կարապետի վանք), Բաղեշը և այլն։ Կան նաև Կ. Պոլսում և Ան-

կս/բայում ստեղծված ձեռագրեր։ Զեռա գրերի մի մասը ՛հոր Ջուղա 

է Հասել Հնդկաստանից ու Ինդոնեզիայից (ճավա կղղի)։ Կան ձե-

ռագրեր, որ ստեղծված են Իրաքոլմ (Բաղդադ, Բասրա), Շիրա զում 

ե այլուր։ 

Առանձին Հավաքածոյի մեջ են պ/սՀվում Իրանի շաՀերի ֆիր-

մանները (Հրամաններ)։ Այդ փաստաթղթերը անմիջականորեն 

առնչվում են Ամենափրկիչ վանքին ու Նոր Ջուղային, քանի որ ար-

տացոլում են նրա պատմության զանազան փուլերը։ ժամանակին 

այդ ֆիրմաններով գաղութի բնակչությանը ապաՀովության երաշ-

խիքներ, առևտրական ու ընտան եկան ֊մա ռանդա կան և այլ բնույ-

թի իրավունքներ ու արտոնություններ են շնորՀվել։ Դրանց թվում 

.են շաՀ Բ' ա Հ մ ա и պ ի (1564), շաՀ Համզայի (1585 թ.), շաՀ Աբբաս 

1-ի (1606 և 1618 թթ.), շաՀ Աբբաս 2 ֊ ր դ ի ( 1 6 4 2 ) , շաՀ Սեֆիի,շաՀ 

Սուլ!, յմ անի, շահ Սուլթան Հուսեյնի, Նադիր շահի, Քերիմ խան 

Զանդի և այլոց ֆիրմանները։ Արդի ժամանակաշրջանի փաստա-

թղթերը ներկայացված են Ռզա շահի և ՄուՀամեդ Ռզա շաՀ ՓեՀ-

չևիի ֆիրմաններով։ 

Իրանի շահերի ֆիրմաններից բացի այս հավաքածոյի մեջ 

պահպանվում են նաև էջմիածնի մի քանի կաթողիկոսների կոն֊ 

154 Տե՛ս Ս. Տեր֊Աւ|ետիււյսյն. Տոլցակ հայերեն ձեռագրաց նոր քուղայի (մեքե-

նագրված), ՀՍՍՀ ԳԱ պատմության ինստիտուտի արխիվ, գ. 188ւ 
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դակները։ Այդ փաստաթղթերը ևս պատմական մեծ արժեք են ներ-

կա յացնում ։ 

Մատենադարանի տպագիր գրքերից առավել ուշագրավ են 

Հակոբ Մեղապարտի «Պ ատ ա րա գա տետրն» ու «Ոլրբաթագիրքը», 

որ լույս են տեսել 1513 թ., Վեն ետիկում։ Հաղվագյուտ են Նոր 

Ջուղա յում հրատարակված առաջին տպագիր գրքերը։ Սրանցից 

բացի կան XVII դ. 80-ական թվականներին հրատարակված երկու 

գրքեր՝ «Գիրք որ ասի վիճաբանական» և «Գիրք համառոտ վասն 

իսկապես և ճշմարիտ հավատոյ»։ 

Մա տենադարանոլմ պահպանվող տպագիր հրատարակու-

թյուններից է Կասպից ծովի ու Իրանի քարտեզը, ինչպես նաև (ГՀա-

մատարած աշխարհացույց» քարտեզը, որ կազմված է 1695 թ. 

Ամ ստեր դա մ ում ։ 

Մատենաղարանում ի մի են բերված նաև Իրանա-հնդկական 

թեմի, եկեղեցական ու համայնքային խորհոլրդների, Նոր Ջուղայի 

դպրոցների հոգաբարձության, ինչպես նաև հարավային ու կենտ-

րոնական շրջանների հայ գաղթօջախների արխիվային նյութե-

րը։ Նրանք հարուստ տեղեկություններ են պարունակում իրանա֊ 

հայ գաղութի։ ինչպես նաև Հնդկաստանի, Ինդոնեզիայի, Բիրմայի 

ու այլ երկրների հայ բնակչության վերաբերյալ։ 

Մատենադարանի պարբերական մամուլի նյութերում պահ-

պանվում է հայկական առաջին՝ «Ազդարար» թերթի ժողովածուն 

Հ1794—1796 թթ՛ Մադրաս֊Հնդկաստան)։ Այս թերթից բացի մա-

տենադարանն ունի իրանահայ գաղութում և արտասահմանի հայ-

կական այլ գաղթօջախներում ու Կովկասում հրատարակված թեր-

թերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների հավաքածուներ։ 

1931 թ. մատենադարանից բացի Ամենափրկիչ վանքին կից՛ 

բացվեց թանգարան։ Վերջինիս ցուցանմուշները դարձան Նոր Ջու-

ղայի վանքում և եկեղեցիներում ժողովված արվեստի առարկանե-

րը, ազգային տարազները, եկեղեցական հագուստները և այլն։ 

Վերանորոգումից և կարգաբաշխվելուց հետո դրանք ցոլցադրվե-

ցին։ 

Իր հիմնադրման սկզբնական շրջանում թանգարանն ուներ 

262 ցուցանմուշ։ 1957 թ. հետո թանգարանը գնեց ու նվեր ստա-

ցավ ևս 4 3 ֊ ը ։ թանգարանի ցուցանմուշները բաժանվում են 4 խմրի* 

ա) պատմական փաստաթղթեր և նյութեր, բ) արվեստի գործեր, 

գ) ժողովրդական ստեղծագործության առարկաներ, դ) եկեղեցա-

կան պիտույքներ։ 
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Մատենադարանին պատկանող պատմական փաստաթղթերից 

են թանգարանում ցուցահանված Щ շահական ֆիրմանները, ինչ-

պես նաե տս/ազիր աոաշին գրքերն ու պարբերականները։ Այդ 

րամնում ներկայացված են նաև Հա /կական, պարսկական և իսլա-

մական թագավորների, շս։ Հերի ու գո բա վարն երի 58 արծաթե ու 

պղնձե ղրամներ։ 

Արվեստի սս։եղծագործո,թյուններից երկուսը Սարգիս Խաչա-

,ւ։րրյանի նվիրած գիմ անկարներն են։ Դրան ցից մեկը ոՀայր Աբ-

րահամ и օֆորտը վերագրվում է Ռեմբրանգտին, իսկ մյուսը՝ Շահ 

Աբրաս 1-ի դիմանկարն է, որր արտանկարված է Չեհել Ս աթունի 

պա/ատի որմնանկարից։ Մասնագետների հավաստմամբ թանգա-

րանի արժեքավոր ցուցանմուշներից մեկը вՀիսուսի հուղարկավո-

րո։թյունրյյ նկարն է, որը, ինչպես ենթադրում են, XV—XVI դդ. 

իտալացի նկարիչ Հաննիբալ Կարաչչիի ստեղծագործությունն է։ 

Բ՛ան դարանի հավաքածոյի մեշ կա նաև. Հիսուսին պատկերող մի 

այլ նկար՝ ոՔլ/իստոսր պսսւկը ձեռքին», որր հավանաբար եվրոպա-

կան որևէ գեղանկարչական դպրոցին պատկանող նկարչի ստեղ-

ծագործություն է։ Ժամանակակիցների վկայությամբ նկարի) Սար-

դիս Խաչատրյանը այգ նկարբ դասում էր համաշխարհա էին ար-

վեստի լավագույն նմուշների շարքը։ 

Թանգարանն ունի նաև դե ղան կար չութ յան մի շարք այլ ստեղ-

ծագործություններ։ Դրանց մեծ մասը կրոնական թեմաներով Է։ 

Նկարներից մի քանիսը ասեղնագործած են ոսկե և արծաթե թե-

ւերով։ 

Քանդակագործական աշխատանքներից թանգարանն ունի ար-

ձաններ, արձանիկներ, կիսանդրիներ և այլն, Ուշ ագրավ Է սուրբ 

Աստվածամայրը մանկան հետ բանդակը, որը պատրաստված Է 

ամ րողջական փայտակտորից շնորհաշատ մի անհայտ վարպետի 

ձեռքով։ 

Ժողովրդական ստեղծագործության առարկաներից հիշատակ-

ման արմանի են Նոր Ջուղայի բնակիչների ազգային տարազները, 

որոնք ազգագրական մեծ արժեք ունեն. Տեղի հայերի ազգային 

տարազիդ բացի, որն հիմնականում վերաբերում Է XVII դ., կան 

նաև դարաբաղյան, վրացական և պարսկական գլխարկներ ու այլ 

իրեր։ Թանգարանում ցուցադրված են ազգային տարազով վաճա-

ռականների (խոջաների) ու կանանց անղրիներ, Դրանց դիմանկա-

րը պատրաստել Է Սարդիս Խաչատրյանը։ Խոջայի դիմանկարը-

բնօրինակված Է Նոր Ջուղայի խոջա Ավետիք Վելիջանյանից, իսկ 
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կանացի դիմակը՝ թան գար ան ֊մ ատ հնադարանի հիմնադիր Թադևոս 

Տ եր֊Հովհան յանի մոր (այսինքն՝ պատմաբան Հարություն Տեր-

Հովհանյանի կնոչ) դիմանկարից։ Թանգարանում ցուցադրվում են 

նաև հարսանեկան զգեստներ՝ իրենց զարդերով, ինչպես և աղ պա-

րագաներ։ 

Թանգարանի ցուցանմուշներում կան մի քանի տեսակի գոր-

գեր։ Իրանում հյուսված գորգերից բացի, կան նաև XVI—XVII դդ. 

Հայաստանում և Անդրկովկասում պատրաստված գորգեր։ 

Այդ բաժնում զետեղված են նաև ժանյակագործական, ոսկով, 

արծաթով ու մետաղով բանված (դերձանով ու մետաղաթելով) 

իրեր, կոփածո արծաթ ու մետաղ, փղոսկրից ու ապակուց աշխատ-

ված քանդակներ, կաշեդրոշմ առարկաներ և այլն։ 

Եկեղեցական պիտույքներից են եկեղեցու սպասավորների 

խաչերով զարդարուն հանդերձանքը, աստվածաշնչի թեմաներով 

նկարներ և այլն։ 

Նոր Ջուղայի թանգարանում են պահվում Մեսրոպ Թաղիադ-

յանի անձնական մի քանի իրերը, այդ թվում եռաճյուղ մի աշտա-

նակ, հն ա գույն մի մկրատ, մեդալյոն և այլն։ 

Թանգարանի հազվագյուտ ցուցանմուշներից են այն ինքնա-

շեն տառերն ու տպագրական մեքենան, որոնցով տպագրվել են 

առաշին գրքերը։ 

Գաղութն ստեղծել է իր ինքնատիպ մշակույթը, որը գալիս Լ 

լրացնելու հայկական մշակույթի գանձարանը։ Լինելով ազգային, 

նա իր մեջ է ներառել հայ ժողովրդի մշակութային լավագույն 

ավանդույթները։ Միաժամանակ տեղի հայերը ներազդել են ու 

շարունակում են ներազդել իրանական մշակույթի վրա։ Այս հան-

գամանքը հա յ-իրանական մշակութային դարավոր կապերի վառ 

արտացոլումն է։ 

ՀԱՅՐԵնԱԴԱՐսՈԻԹՅՈԻՆԸ 

Իրանահայ գաղութի, ինչպես նաև արտասահմանի մյուս հայ 

•գաղթօջախների հասարակական կյանքում կարևոր նշանակու-

թյուն ունի հայերի հա յր են ադա րձոլթյունր Սովետական Հայաս-

տան։ 

1920 թ. նոյեմբերին Սովետական Հայաստանի ծնունդը հե-

ռանկարներ բացեց հայրենիք վերադառնալու մասին արտ աս ահ-
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մանի Հա յո։ թ յան փայփայած դարավոր երազանքի իրականացման 

Համար։ Ստեղծվեցին կազմակերպված ձևով նրանց Սովետական 

Հայաստան տեղափոխելու նախադրյալներ։ Հայրենադարձության 

զործր դրվեց պետական Հիմքի վրա, և դրանով անմիջականորեն 

զբաղվեց Սովետական Հայաստանի կառավարությունը։ 

Այս ուղղությամբ ղործնական քայլեր արվեցին դեռևս 1921 թ.է 

Այդ տարվա ամռանը Սովետական Հայաստանի կառավարությունը 

զբաղվեց И իջա գես։ բում ապաստանած 16 Հազար Հաւ գաղթական-

ների ճակատագրով, որոնք դիմել Էին Սովետական Հա Լաստանի 

կաոավարությանր, խնդրելով անՀրաժեշտ միջոցառումներ ձեռ-

նարկեք իրենց Հայրենիք վերադառնալու առթիվ։ Սովետական Հա-

յաստանի կառավարությունը Արտաքին գործերի ժողովրդական՛ 

կոմիսարիատի միջոցով դիմեց Անդրկովկաս յան Հանրապետու-

թյուններում ՌՍՖՍՀ֊ի ներկայացուցիչ Լեգրանին։ Վերջինիս մի-

ջոցով ի դեմս լորդ Քերղոնի Անգլիայի կառավարության Հետ բա-

նակցություններ վարվեցին՝ Նայր-օլ֊Օմարի Հայ գաղթականներին-

Հայաստան փոխադրելու Հարցի շուրջը'"՛ւ 

Սկզբում ենթադրվում Էր ծովային ճանապարՀով նրանց փո-

խադրել թաթում։ Սակայն այս նախագիծը Սովետական Հայաս-

տանի այդ տարիներին ունեցած ֆինանսական ու նյութական դըժ֊ 

վարությունների պատճառով Հնարավոր չէր իրագործել։ Ուստի-

նպատակաՀարմար Համարվեց օգտագործել Իրանով անցնող տա-

րանցիկ ցամաքային ճանապարՀը։ 1922 թ. Նայր-օլ֊Օմարի ճամ-

բարի Հայ գաղթ ականների նշանակալից մասը Բ աս րա֊Համ ադան-

Թավրիզ ՃանապարՀով Հասավ Հայաստան։ 

Այդ նույն տարիներին տարբեր վայրերից ղաղթած մի քանի-

Հազար Հայեր էին Հավաքվել Թավյւիզում։ Սովետական Հայաս-

տանի կառավարությունր կազմակերպեց նաև գաղթականների այղ-

խմբի Հա յրենա դարձում ր։ Գաղթականների գործով Թավրիզ ու-

ղարկվեց Հատուկ լիաղոր։ Հայերի փոխադրման գործով զբաղվում՛ 

էին նաև ԹեՀրանում Սովետական Հայաստանի Հավատարմագրված 

ներկա ւացուցիչն ու Թավրիզի Հյուպատոսը։ Իրանից Հայերի Հայ-

րենադարձությունը Սովետական Հայաստան շարունակվեց մինչև 

20-ական թվականների վերջը։ Այն իրականացվում էր՝ Իրանում՛ 

ՍԱՀՄ-ի դեսպանության միջոցով, կազմակերպված ձևով։ 

Հայրենական մեծ պատերազմում Ս ո վետ ական Միության՛ 

Հաղթանակը Հնարավորություն տվեց կազմակերպել արտասաՀ-

I™ Հ11ՍՀ ՀՀԿՊԱ, ֆ. 4/114, д. 2, Ч. 172, թ. 174—181։ 
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մանի հայերի զանգվածային հայրենադարձությունը Հայկական 

ՍՍՀ։ 1943 թ• դեկտեմբերի 2-ին սովետական կառավարությունը 

որուում ընդունեց արտասահմանում ապրող հայերի Սովետական 

Հաւաստան հայրենադարձվելու մասին։ 

Հայրենադարձությունը հասարակական֊ ք աղա թական կարևոր 

իրադարձություն հանդիսացավ արտասահմանի հայերի, ինչպես 

նաև իրանահա յերի համար։ Հա յրենա դա րձմ ան ը աջակցող կոմի-

տեներ կազմակերպելուն առաջինը ձեռնամուիս եղան Իրանի հյու-

սիսային նահանգների հայերը։ 1946 թ. փետրվարի 1 6 ֊ ի ն Բ՛ավ-

րիզի հայ հասարակայնության ւքողովը ընտրեց Իրանական Ադրր-

բեջանի հայերի հա յրենա դարձմ ան ազգային կոմիտե։ Կու)իտեի 

նիստում ընտրվեց ղեկավարություն։ Կոմիտեի նախագահ դարձավ 

Բաբկեն Քոլրոլխչյանը, տեղակալներ՝ Լ. Բաղդասարյանն ու Հովհ. 

Բուդաղյանը։ Հետագայում Բ. Քոլրոլխչյանի Թեհրան մեկնելու 

պատճառով նրա պարտականությունները կատարում էր Աշոտ Բա-

բոյանը, որը և հետո ընտրվեց կոմիտեի նախագահ։ 

Փետրվար-մ արտ ամիսներին ենթակոմիտեներ ստեղծվեցին 

Մարաղայոլմ, Ռեզայեոլմ, Սալմաստոլմ և Ղարագաղում։ Մարտին 

Թեհրանում ընտրվեց Իրանից հայերի հ ա յրենաղա րձմ ան կենտ-

րոնական կոմիտե156< Կոմիտեի իրավասության մեջ էր մտնում 

հայրենադարձության հետ առնչվող բոլոր հարցերի լուծումը Իրա-

նում (բացառյալ Իրանական Ադրբեջանը, որն իր կոմիտեն ուներ)։ 

Մարտի 31-ին Թեհրանում, կոմիտեի լիակազմ նիստում իրա-

նահա յերի հայրենադարձմ ան կենտրոնական կոմիտեի նախագահ 

ընտրվեց ձեռնարկատեր Ռոման Իսաևը, պատվավոր նախագահ՝ 

Իրանա֊հնդկական թեմի առաջնորդ, եպիսկոպոս Վահան Կոսսւան֊ 

յանը։ Կոմիտեի նախագահության կազմում ընտրվեցին նախագա-

հի տեղակալներ Հայկ Գարագաշը, Աշոտ Խանջյանն ու ՛Հազար Սի-

մոն յանը։ 

Ապրիլին հայրենադարձության ենթակոմիտե ստեղծվեց Նոր 

ծուղայում։ Սրա պարտականությունների մեջ էր մտնում ոչ միայն 

քաղաքի, այլև Փերիա, Քյարվանդ և Չհարմհալ շրջանների հայերի 

հայրենադարձության կազմակերպումը։ Ենթակոմիտեի նախագահ 

դարձավ Լևոն Հովհաննիսյանը, պատվավոր նախագահ՝ եպիսկո-

պոս Վահան Կոստանյանը։ 

Հայրենադարձության կազմակերպման ենթակոմիտեներ կազ֊ 

մըվեցին նաև Ահվսւզում, Մեշհեգոլմ, Արաքում և այլ վայրերում։ 

I1՝0 «վերածնունդս, 1946, 2 ապրիլիւ 

284-



Արաբի են ի ա կո մ ի ա են Հիմնականում զբաղվեց բաղաթա մերձ Բուր-

վառի, Գյափ/ա, Համարս։ և -Բազազ շրջանների հայրենադարձու-

թյուն կազմակերպելու գործով։ 

Իրանի բոլոր հայ գաղթօջախներում սկսվեց հայրենադարձ-

վողների ցուցակագրում ր։ Աոաջին չորս-Հինգ օրում Թավրիզում 

ցոււյտկադրվեց 1100 բնտանիբ։ Ապրիլին Իրանական Ադրբեջանի 

Հայերի Հայրենադարձության կոմիտեի ցուցակներում գրանցված 

էր 4, 332 բնտանիբ, որ կազմում էր 18.630 մարդ1Տ7։ Արաբի Հայրե-

նադարձության ենթակոմիտեն մայիսին գրանցեց 5 Հազար մարդ, 

որոնց մեծ մասր Գյափլայի շրջանի Հայ գյուղացիներ էին, որ ըն-

դունված որոշման Համաձայն Սովետական Հա լաստ ան էին մեկ-

նելս։ աոաջին բարավանով՝тл։ Այդ ամիսներին հայրենադարձվել 

ցանկացողներր ցուցակագրվում էին նաև Փերիա, Քյարվանդ և 

ՉՀաբմՀալ շրջանների գյուղերում, ինչպես նաև Նոր Ջուղա յում։ 

Հայրենադարձվելու Համար ցուցակագրվեց ընդամենը մի բա-

նի տասնյակ Հազար մարդ (միայն գյուղացիների թիւէը այդ ցու-

ցակներում 30 Հազարից ավելի էր)։ 

Ցուցակներր կազմելուն զուզաՀեռ, Հա յրենադարձմ ան ֆոնդի 

Համար միջոցներ հավաքելու նպատակով, կոմիտեները լայն աշ-

խատանք ծավալեցին Թավրիզի, Բ՛ե՛րանի, Նոր Ջուղայի, Համա֊ 

զանի, Ահ վազի և այլ քաղաքների հայ բնակչության շրջանում ։ Այդ 

միջոցառում ր երկու նպատակ ուներ, մի կողմից հոգալ հայրենա-

դարձների փոխադրման ծախքերը և այլ կազմակերպական հարցեր, 

մյուս կողմից՝ օգնել հայ գյուղացիների չունևոր խավին (որ կազ-

մում էր հայրենադարձվողների մեծամասնությունը)՝ Հագուստ,. 

կոշկեղեն և անհրաժեշտ այլ իրեր ձեռք բերել։ 

Հայրենադարձության հաջողությանը մեծապես նպաստեց 

տեղերում կոմիտեների ու ենթակոմիտեների գործունեությունը։ 

Թավրիզի, Բ՚եհրանի կոմիտեներում, Նոր Ջուղայի, Արաքի և այլ 

ենթակոմ իտեն երին կից ստեղծվեցին կազմակերպական, ֆինան-

սական, սանիտարական, փոխաղրամիջոցա յին և զանազան այլ 

բաժանմունքներ։ Կոմիտեներն ու ենթակոմիտեները միաժամանակ 

բացատրական աշխատանք էին տանում հայրենադարձվողների 

շրջանում՝ նրանց ծանոթացնելով Հայկական ՍՍՀ-ի հասարակա-

կան կառուցվածքին, սահմանադրությանը, կրթության գործին։ 

167 «Հակաֆաշիստ», 1946, 19 ապրիլի։ 

1И «Վերածնունդս, 1946, 24 մայիսի, 
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Հալրենաղարձության առաջին ծիծեռնակները ԹեՀրանից մեկ-

նած 11 ուսանող-հա յերն էին՝'՝: Հայրենադարձների առաջին քա-

րավանը Թավրիզից դուրս եկավ 1946 թ. Հուլիսի 17-ին'՞°յ Այն 

կազմված էր Արաքին Հարակից շրջանների գյուղացիներից: Հու-

լիսի 20-ին հայրենիք ուղևորվեց Հայրենադարձների Հաջորդ քա-

րավանը։ Վերջինիս կազմում էին թավրիզ ահայերը և Ար աքի մեր-

ձակա շրջանների մյուս գյուղացիները: 1/կսեցին Թավրիզ գալ ու 

նոր քարավաններին միանալ Հյուսիսային նահանգներից՝ ԹեՀրա-

նից, Բուրվառի, Գյափլա, Քամարա և Քազազ, ՉհարմՀալ շրջան-

ներից, Նոր Ջուղայից, Արաքից, Մեշհեդից և այլ քաղաքներից ու 

բնակավայրերից Սովետական Հայաստան մեկնող Հալերը, 

Հայրենադարձությունը շարունակվում էր մինչև 1946 թ. Հոկ-

տեմբերի 2-ը։ ԻրանաՀայերի Հայրենադարձության կենտրոնս։կա)։ 

կոմիտեի տվյալների Համաձայն երեք ամսում Սովետական Հա-

յաստան փոխադրվեց 20.700 մարդ՝6՝։ ճշտված տվյալներով 

1946 թ. Իրանից Հայրենիք է դարձել 25 — 28 հազար Հայ։ Նրանց 

ընդհանուր թվից 5 հազարը քաղաքաբնակներ էին, ի սկ մոտ 20 

հազարը՝ գյուղացիներ։ 

Իրանից հայերի հայրենադարձությունը պետք է շարունակվեր 

նաև 1947 թ.։ Սակայն 1946 թ. վերջին և 1947 թ. սկզբին երկրռւմ 

ստեղծված քաղաքական իրադրության Հետևանքով հայրենադար-

ձության գործը ընդհատվեց։ Սակայն այն որոշ ընդմիջումներով 

շարունակվում էր իրանահպատակությունից առանձին ընտանիք-

ների դուրս գալու միջոցով։ 50-ական թվականներին մի քանի 

հարյուր հայ ընտանիքներ, մեծ մասամբ Թեհրանի բնակիչներից, 

իրանահպատակությունից հրաժարվելու և սովետական քաղաքա-

ցիություն ընդունելու վերաբերյալ փաստաթղթեր ձևակերպեցին։ 

60-ական թվականների սկզբին սովետական և իրանական 

կողմերի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների ժամանակ հա-

մաձայնություն կայացվեց շարունակել հայրենադարձությունը։ 

Իրանական կառավարությունը իր Համաձայնությունը տվեց Հայ-

կական ՍՍՀ-ում մշտական բնակություն Հաստատելու ցանկութ(ուն 

հայտնած հայերին թույլատրել դուր՛է դալ իրանական հպատակու-

թյունից։ Միաժամանակ նա պատրաստակամ ություն հայտնեց 

հեշտացնել դրա հետ կապված փաստաթղթերի ձևակերպման կար-

գը, 

159 «Վերածնունդ,>, 1946, 12 մայիսի, 

180 „ Հ ա կ ա ֆ ա շ ի ս տ л , 1946, 21 հուլիսի։ 

181 ՀՍՍՀ ՀՀԿՊԱ, ֆ. 362, ց. 2, դ. 17, թ. 87, . 

286-



1962 — 1964 թթ. Իրանում ՍՍՀՄ դեսպանության հյուպատո-

սական րս:մնո։.մ անցկացվեց բաղա թաբնակ հայերի, գլխավորա-

պես Թեհրանի բնակիչների գրանցում, ինչպես նաև նախապատ-

րաստվեյյին Ս պահ ան ի նահանգի ՛Սերիա ւի շրջանի Բո լոր ան և 

Հազտրջրիր գյուղերի գյուղացիների ցուցակները։ 

196И թ. սկսվեց Հայերի փոխադրումը Իրանից Սովետական 

Հայաստան։ Սկգբոլմ այն կատարվում էր Փեհլևի նավաՀ անդս տից 

դեպի Բաքոս Բայց հետագայում իրանական իշխանութ(ունները 

թայ/ատրեցին այդ նպատակի Համար օգտվել ավելի Հարմար ճա-

նապարՀից՝ երկաթուղով, Արա քսի ։Լրայի Ջոլլֆա կայարանով։ 

՛Լերջին տարիներս վաքր խմբերով հայրենիք են վերադարձել 7—8 

Հազար իրանաՀա յեր։ Իրանահա յերի Սովետական Հա /աս տան տե-

ղափոխությունը շարունակվում է նաև ներկայումս։ Մոտավոր 

Հաշվումներով 1922—1972 թթ. Իրանից Սովետական Հայաստան 

է վերադարձել մոտ 65 հազար Հայ։ 

А. У. МАРТИРОСЯН 

ИЗ ИСТОРИИ АРМЯНСКОЙ КОЛОНИИ В ИРАНЕ 
(НОВЕИШИИ П Е Р И О Д ) 

Р е з ю м е 

Работа посвящена современной жизни иранских армян, 
сравнительно многочисленному национальному меньшинст-
ву в Иране. Она охватывает ряд основных областей жизни 
'колонии—социально-экономическую, административно-пра-
вовую и культурную. Соответственно работа делится на 
три раздела. 

В первом разделе освещаются вопросы социально-эконо-
мического положения колонии. Показанные на фоне про-
цессов, вызванных развитием буржуазных отношений, этапы 
социально-экономического развития колонии отражают ко-
ренные сдвиги и качественные изменения в классовой струк-
туре страны. В то же время в работе нашли отражение спе-
цифические особенности социально-экономического положе-
ния иранских армян, обусловленные их положением в каче-
стве национального меньшинства. 

Вопросы правового положения и епархиального деления 
колонии сгруппированы во втором разделе, который носит 
название «Органы внутреннего управления и правовое по-
ложение колонии». Вскрывается сущность религиозно-цер-
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ковного управления как формы внутреннего управления 
колонии. Даются характеристики существующих в настоя-
щее время Таврнзской, Прано-Индийской и Тегеранской 
епархий, структура и функции епархиальных органов уп-
равления, отмечается их роль н значение в жизни колонии. 
Анализируется правовое положение иранских армян, под-
вергаются оценке права, которыми пользуются епархиаль-
ные органы,—семенно-наследственные права, правовые га-
рантии существования в Иране армянских национальных 
школ, право представительства з меджлисе и др. Отмечает-
ся, что права иранских армян ограничены рамками колоннн. 
в чем находит свое отражение особенность действующего 
иранского законодательства, все еще не отрешившегося от 
воздействия мусульманского права (шариата) . 

Культуре иранских армян посвящен третий раздел ра-
боты. В нем дается краткий очерк истории армянских куль-
турных очагов в Иране, отражается становление новых 
методов в школах и развитие современного школьного обра-
зования в колонии. В отдельных подразделах освещаются 
вопросы развития в среде иранских армян литературы, 
живописи, музыки, театра, книгопечатания и прессы, описы-
ваются памятники армянского зодчества в Иране, приво-
дятся сведения о местных армянских клубах и библиотеках, 
а также музее и матенадаране Нор Джуги (Новой Джуль-
фы)—одном из ценных хранилищ древних армянских руко-
писей, творений мастеров и умельцев. 

В работе в целом делается первая попытка создать 
более или менее полное представление о жизни современной 
.армянской колонии в Иране. 



О. А. АРЗУЛ1АНЯН 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е В 
СОВРЕМЕННОМ П Е Р С И Д С К О М Я З Ы К Е 

Многие вопросы теории предложения, особенно вопро-
сительного предложения, остаются недостаточно изученны-
ми. Пока мы не только не имеем полных описаний вопро-
сительных предложений в различных живых языках, но 
даже и не собран весь языковой материал1. 

Язык служит средством общения людей. Все члены 
общества для обмена мыслями пользуются наименьшей 
коммуникативной единицей языка, т. е. предложением. В 
практической и общественной жизни люди не только что-то 
сообщают друг другу, подтверждают и отрицают различные 
факты действительности, но и посредством вопросов стре-
мятся получить новые сведения, выяснить для себя нечто 
неизвестное. Все высказывания в процессе речевого общения 
целенаправленны и имеют свое особое назначение. В каж-
дом акте речи содержится какая-то мысль, которая форми-
руется и фиксируется в предложении. В зависимости от 
цели высказывания все предложения делятся на три основ-
ных функциональных типа: повествовательные, вопроситель-
ные и побудительные2. 

1 См. В. В. Виноградов. О категории модальности и модальных сло-
вах в русском языке, «Труды Института русского языка», т. II, Изд-во 
АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 35̂  38—41; его же, Некоторые задачи изу-
чения синтаксиса простого предложения, «Вопросы языкознания», 1954, 
№ 1, стр. 12; И. С. Попов, Суждение и предложение, сб. «Вопросы син-
таксиса современного русского языка», М., Учпедгиз, 1950, стр. 18; В. Н. 
Мозор. О попросительном предложении, «Научные труды» (Ташкентского 
гос. ун-та»), Языкознание, 1963, вып. 211, стр. 147. 

3 См. «Грамматика русского языка», т. II, ч. I, стр. 355. 

19-831 
289-



Несмотря на то. что вопросительные предложения имеют 
особое назначение з процессе общения, до сих пор вопрос 
как форма мышления в логике изучен недостаточно полно*. 

В научной литературе в достаточной степени разработа-
но логическое содержание суждения. Принято считать, что-
суждение—это мысль, з которой нечто утверждается или 
отрицается4. 

Что же касается логического содержания вопроса, то 
мнения специалистов по этому поводу расходятся. Одни 
авторы вопрос и суждение считают различными формами 
мышления5, другие же рассматривают вопрос как разно-
видность суждения6. 

Мы в своей работе придерживаемся первой точки зре-
ния, хотя, безусловно, вопрос и суждение имеют ряд общих 
черт. Достаточно отметить, что для вопроса, в отличие от 
других форм мышления, характерно то, что в нем нечто 
спрашивается, или другими словами, выражается стремле-
ние выяснить нечто неизвестное о фактах действительности. 
В суждениях утверждается знание пли незнание, вопрос 
же возникает только тогда, когда мы сталкиваемся с незна-
нием. Смысл вопроса заключается не в том, чтобы утверж-

տ См. Я. С. Попов. Суждение и предложение, сб. «Вопросы синтак-
сиса современного русского языка*. М„ Учпедгиз, 1950, стр. 1,8; Е. М. 
Галкина-Федорук. Суждение и предложение, МГУ, 1956, стр. 65; Я. В. 
Чесноков. Понятие о суждении, вопросе, побуждении и логической фразе, 
«Ученые записки Ростовского пединститута», вып. 4 (14), Ростов-на-
Дону,, 1955, стр. 4. 

4 См. П. В. Таванец. Суждение п его виды, М„ 1953, стр. 24; Я. С. 
Попов. Суждение и предложение, сб. «Вопросы синтаксиса современного 
русского языка», М., Учпедгиз, 1950, стр. 16; Е. М. Галкина-Федорук. 
Суждение и предложение, МГУ, 1956, стр. 13. 

5 См. А. С. Ахманов. Логические формы и их выражение в языке, 
сб. «Мышление и язык», М„ 1957, стр. 171, 176 и 200; Я. В. Таванец. 
Суждение и его виды,, М., 1953, стр. 24; Я. С. Попов, Суждение и пред-
ложение. сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М„ Учпед-
гиз, 1950. стр. 18; Б. В. Журавлев. Вопросы учащихся и их стимули-
рующее значение, сб. «Вопросы воспитания мышления в процессе обуче-
ния. Труды отделения педагогики», М.—Л, 1949, стр. 281—282. 

4 Я. В. Копнин. Природа суждения и формы выражения его в языке, 
сб. «Мышление и язык», М., 1957, стр. 300, 304—306; Я. В. Чесноков. По-
нятие о суждении, вопросе, побуждении и логической фразе, «Ученые 
записки Ростовского пединститута», вып. 4 (14), Ростов-на-Дону, 1955, 
стр. 17 А. Светилин. Учебник логики, Изд. 14-е 1915, стр. 34; Н. И. 
Жинкин Вопрос и вопросительное предложение, «Вопросы языкознания», 
1955. № 3, стр. 30—33. 
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дать или отрицать что-то о чем-то, а в том, чтобы искать, 
т. е. добиться определенного ответа, в котором содержится 
знание. 

Хотя задача вопроса заключается в выяснении чего-
либо, неизвестного говорящему (ибо Е противном случае не 
было бы необходимости ставить вопрос}, однако из этого 
не следует, что говорящему искомый предмет мысли вообще 
не известен. Прежде всего, чтобы задать какой-либо вопрос 
и чтобы он был поставлен правильно, говорящий должен 
иметь хоть самое минимальное представление о предмете, 
о свойствах, о признаках, присущих предмету. В самом деле, 
желая выяснить нечто о книге, говорящий не задает вопрос 
Հ ^ ^ ձ „Кто это?" или же — ^ „Это кислое?", 

•л по крайней мере спросит: о-?. „Что эго такое?" . 
В процессе речевого общения вопрос исходит из ряда 

допущений7. Он не возникает без каких-либо оснований, а 
рождается на базе определенных знаний. «В суждениях мы 
на основании ранее имеющихся суждений строим суждение 
же, а в вопросительных предложениях на основании ранее 
полученных суждений ставим вопрос»8. Велика роль вопроса 
в процессе познания. Он является средством и побуждаю-
щим фактором к достижению истинного знания. По мнению 
II. С. Попова, вопрос есть «момент перехода от того, что мы 
знаем, к тому, чего мы еще не знаем»9 . Поэтому не только 
в диалогической речи, но и при решении любых сложных 
задач, когда мы затрудняемся в окончательных выводах, 
обязательно прибегаем к помощи таких вопросов, как 
«Почему это так?» и т. д. 

Мы знаем, что мысли выражаются средствами языка. 
Следовательно, должны быть определенные языковые фор-
мы, выражающие такую логическую форму мысли, как воп-
рос. Языковой формой вопроса служит вопросительное 
предложение. 

Ознакомление с научной литературой свидетельствует 
о том, что авторы при классификации вопросительных пред-
ложений либо исходят из различных принципов, либо учи-
тывают ряд признаков вопросительных предложений одно-
временно (психологический, семантический, формальный, 
функциональный и т. д.) . Одни исследователи делят вопро-

7 См. В. В. Виноградов. Синтаксис русского языка академика А. А. 
Шахматова, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 
Учпедгиз, 1950, стр. 84. 

8 П. С. Попов. Суждение и предложение, сб. «Вопросы синтаксиса 
современного русского языка», М., Учпедгиз, 1950. стр. 19. 

9 Там же, стр. 20. 
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сительные предложения на два вида, другие на трн. четыре 
и пять. Указывая на одинаковое количество видов вопро-
сительных предложений, авторы не всегда имеют в виду 
один н те же вопросительные предложения. 

Распространено деление вопросительных предложений 
на предложения с общим вопросом и предложения со спе-
циальным вопросом10. По мнению сторонников этой клас-
сификации. в вопросительных предложениях, выражающих 
общий вопрос, вопрос относится ко всему предложению в це-
лом, и они требуют в ответе лишь утверждение или отрицание 
того, что было сказано в вопросе, а в предложениях со 
специальными вопросами вопрос относится к одному опреде-
ленному члену предложения. Здесь в ответ необходимо наз-
вать нечто новое по сравнению с тем, что говорится в 
вопросе. 

Формально специальные вопросы выражаются вопро-
сительными словами (местоимениями и наречиями), а в 
предложениях с общим вопросом вопросительность выраже-
на иными средствами языка, без участия вопросительных 
слов. 

Нам кажется, что такая классификация вопросительных 
предложений на общие и специальные является ошибочной, 
поскольку, как это будет показано ниже, в любом вопросе 
всегда необходим какой-то неизвестный элемент мысли, ко-
торый соответствует какому-то определенному члену пред-
ложения. Этот член предложения является смысловым цент-
ром вопроса, для выяснения которого и задан вопрос. По-
этому под вопросом не может находиться все предложение 
в целом11. Следовательно, термин «общий» не может быть 
применек для этого вида вопроса. 

В лингвистической литературе встречается также и 
классификация вопросительных предложений на местоимен-
ные и неместоименные12. В местоименные вопросительные 

10 См. П. С. Попов. Суждение и предложение, сб. «Вопросы синтак-
сиса современного русского языка», М., Учпедгиз, 1950, стр. 22; П. В. 
Чесноков. Понятне о суждении, вопросе., побуждении и логической фразе, 
«Ученые записки Ростовского пединституга», вып. 4 (14), Ростов-на-
Дону, 1955, стр. 14—16. 

11 Если не считать однословное предложение, где невозможно от-
граничить член предложения от предложения. Об этом см. также А. Ф. 
Котова. Вопросительное предложение в современном китайском языке, 
М., 1963, стр. 13. 

12 См. М. Н. Петерсон. О вопроса*, «Русский язык в школе», 1940, 
№ 2; И. В. Устинов. Материалы и методические указания к курсу «Сов-
ременный русский язык», М., 1946, стр. 110; И. П. Распопов. Типы вопро-
сительных предложений в русском языке, Куйбышев, 1953 (канд. дисс.). 
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предложения, как показывает их название, зходят вопроси-
тельные местоимения, а в неместоименные—не входят. Сог-
ласно этой классификации, местоименные вопросительные 
предложения побуждают собеседника к такому ответу, 
который расширяет знание спрашивающего, сообщает нечто 
новое, т. е. то, чего не содержится в вопросе. Поэтому наряду 
с местоименными эти вопросы называются исследователь-
ными. Роль же неместоименных вопросов заключается в 
проверке того, что уже известно, они не расширяют знания 
спрашивающего, а лишь утверждают или отрицают содер-
жание вопроса. Исходя из этого, данные вопросы называют-
ся также подсказывающими. 

Следует отметить, что в литературе для обозначения 
местоименных и неместоименных вопросительных предложе-
ний имеются и другие термины: вопрос, требующий ответа 
-да,» или «нет», и вопрос, требующий иного ответа, чем «да» 
или «нет»13, и т. д. 

Из современных логиков П. В. Таванец также отличает 
два типа вопросов: вопросы, указывающие предмет, и воп-
росы, указывающие предмет и признак. В вопросах, где 
указывается предмет, ответ требует назвать, какие признаки 
принадлежат или не принадлежат этому предмету. А в 
вопросах, указывающих предмет и признак, ответ требует 
указать, принадлежит или не принадлежит этот признак 
предмету14. 

Местоименные и неместоименные вопросительные пред-
ложения, а также предлагаемые П. В. Таванцом вопросы в 
действительности существуют и могут быть приемлемы. Обе 
классификации не отрицают друг друга, а лишь подходят 
к вопросу с различных сторон. В первом случае исходят 
из лексико-грамматических особенностей вопросительных 
предложений, во втором случае вопрос рассматривается со 
смысловой, коммуникативной стороны. 

* * * 

В известной нам литературе по персидскому языку нет 
ни одной работы, посвященной изучению этой темы. 

В учебных пособиях и научных трудах иранских авторов 
изучению синтаксиса не уделялось достаточного внимания. 
Раздел синтаксиса в грамматиках персидского языка, из-
данных в Иране, почти отсутствует, поэтому у иранских 
авторов материала по интересующему нас вопросу недо-

13 См. Н. И. Греч. Практическая русская грамматика, СПб., 1827, 
стр. 246. 

14 См. П. В. Таванец. Суждение и его виды. М., 1953, стр. 28. 
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стагочно. Однако некоторые краткие сведения о выражении 
вопроса встречаются в разделах морфологии в связи с опи-
санием вопросительных слов и частиц. Неполные замечания 
о средствах выражения вопроса в персидском языке имеют-
ся. например, в «Сводной грамматике персидского языка-՝ 
Абдоррахим Хомаюн-Фарроха1 5 . 

Небольшой материал о вопросительных предложениях 
можно найти в отдельных работах ненранскнх авторов, ко-
торые обычно ограничиваются лишь описанием некоторых 
структурных форм вопросительного предложения и почти не 
уделяют внимания их функциональным особенностям18. 
Замечания по интонации вопросительного предложения у 
этих авторов очень схематичны и сделаны лишь на основа-
нии слухового анализа17. 

Интересны также наблюдения европейских авторов, 
касающиеся изучения вопросительного предложения в пер-
сидском языке. Впервые сделан ряд неполных замечаний об 
использовании различных средств выражения вопроса в 
зависимости от ожидаемого ответа. В трудах этих авторов 
мы находим лишь некоторые неполные сведения относитель-
но основных видов вопросительного предложения18. 

* • • 

Как известно, в вопросительных предложениях отсутст-
вует предикат сужения, о нем лишь спрашивается. Говоря-
щий желает найтн его в ответе собеседника. Поэтому любое 

15 ր յձտ^. «յԱյԼ» ^ ^ Л э ՀՀԼտ \ я-:1= ֊ -̂Х—О • ձ ձ Հ յ ^ Ա.» (•-г1՝; '՝՝•>֊ 

1.1՛ чг.-д • հհ՝֊^յ 'յ^-ж-г 
16 См. А. К. Аренде. Краткий синтаксис персидского языка, М,—Л., 

1941, стр. 86; Р. А. Галунов. Краткая грамматика персидского языка, М., 
1922, стр. 47; В. П. Налиакин. Руководство к практическому изучению 
персидского языка, Самарканд. 1900, стр. 72—73. 

17 См. Г. А. Восканян, Ю. А. Рубчнччк. Вводный курс современного 
персидского языка, М., 1951, стр. 79, 97. 100; Л. С. Пейсиков.' Тегеранский 
диалект, М„ 1960, стр. 109. 

18 մ. Г. Բէսէէտ апй О. Տ. -4. КанЫпц. А. О г а т т з г о( է հօ Регз1ап 
1.апйиве. ОхГогс!. 1911, р. 242. О. С. Բ1ս11օէէ, ШкИег Рег«1ап Огаинпаг, 
Са1сиКа, 1919, р. 296—298; Н. ./епьт. ^иреЫвсИе ОгатшаПк МП 
скя!с1111дип{; йег ЬЫог1вс11еп Ет\у1с11к!ип{г, НеЮе1Ьег8, 1931, Տ. 252 255 
О. !.агап1, Сгатта1го <1и реглан соп1етрога1м, Раг1$, 1957, р. 205- 206; 
Л. К. Տ. ЬатЬюп. Рег.<1ап О г а т т а г , СатЬг1(1вс 1953, р. 111; Е. М. N. 
На-л՝кег, ШгШеп .-ւոԱ 5рокеп 1'ег$1ап. р. 10; Լ. Ր. ԸԽ՝է11-Տսէէօո. СоИо 
ցս1;ւ1 РеЫап, Լօոմօո, 1946, р. 13, ./они Масе Моёегп Регв1ап, рр. 56» 
118. 121; 1Г. Н1т. РегякЫ, 2 ЛиПа^е. ВегИп, 1955, Տ. 45. 
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вопросительное предложение характеризуется совокупностью 
двух моментов, без которых не может быть выражен ни 
один вопрос: I) наличие неизвестного элемента мысли, 
указывающего на область поиска предиката суждения-
ответа1 5 , и 2) желание говорящего раскрыть этот 'неизвест-
ный элемент мысли, побудить собеседника сообщить то, 
чего говорящий не знает. Эти два момента выступают в 
единстве и имеют свои особые задачи в выражении вопроса. 

В вопросительных предложениях всякий раз вопрос ста-
вится о неизвестном элементе мысли, который соответствует 
определенному^члену предложения. Так, например, в пред-
ложении «Кто пришел?» для говорящего неиз-
вестным является субъект действия. Этим вопросом говоря-
щий желает узнать конкретно, кто пришел, и побуждает 
собеседника к ответу. В предложении ^ „ Т «Хасан 
пришел?» также сочетаются упомянутые два момента, при-
чем в данном примере неизвестным элементом мысли для 
говорящего также является субъект действия. Он желает 
выяснить, совершил ли действие Хасан или кто-либо другой. 

Если сравнить рассматриваемые предложения, то можно 
видеть, что момент побуждения к ответу является постоян-
ным и общим для обоих вопросов. Фактически различие 
этих вопросов՛ заключается в том, что по-разному выражен 
неизвестный элемент мысли, указывающий на область 
поиска предиката суждения-ответа. 

В предложениях первого типа «Кто пришел?» 
область поиска предиката-ответа не конкретизирована, она 
максимально неопределенна и указывается лишь в предель-
но общем виде, выражая общее значение (лицо вообще, 
место вообще, время вообще и т. д.); в любом ответе на 
такой вопрос неизвестный элемент мысли заменяется своим 
аналогом, т. е. более определенным, конкретным словом, 
которое и раскрывает содержание этого неизвестного. 

В вопросительных же предложениях второго типа 
տ՚յ.^1 «Хасан пришел?» неизвестный элемент мысли, 
указывающий на область поиска предиката суждения-
ответа, более конкретный, чем в предложениях первого 
типа. Область поиска предиката здесь более сужена, она 
доводится до альтернативного выбора между двумя проти-
воположностями, т. е. субъект либо совершает данное дей-
ствие, либо нет. 

19 Неизвестный элемент мысли является аналогом этого предиката, 
который в ответе становится носителем нового значения. Предикатом 
суждения-ответа может быть любой член предложения, но не обязатель-
но грамматическое сказуемое. 
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В связи с вышеизложенным все вопросительные пред-
ложения в персидском языке мы разделяем на два основных 
•вида: 1) вопросительные предложения с общим вопросом, 
т. е. предложения, в которых область поиска предиката 
суждения-ответа ограничивается природой искомого пред-
мета и интересом говорящего и 2) вопросительные предло-
жения с альтернативным вопросом, т. е. предложения, в 
которых область поиска предиката суждения-ответа огра-
ничивается альтернативными отношениями между двумя 
противоположностями20. 

Предложения с альтернативными вопросами заключают 
две разновидности: с определенно-альтернативным вопросом 
и с неопределенно-альтернативным вопросом. 

В предложениях с определенно-альтернативным вопро-
сом типа < ! ' ֊ > ֊ г " լ — • — — « П о й д е т е вы сегодня 
вечером в кино?» вторая часть альтернативного отношения 
не содержится в предложении, а лишь подразумевается. 
Поэтому ответ может быть выражен одним словом «да» или 
«нет», т. е. утверждением или отрицанием тон части альтер-
нативы, которая выражена в вопросе. 

В предложениях с неопределенно-альтернативным воп-
росом типа — ֊ ՛ մ Ь с *» * ^-Ц-»-1֊? о 1 * - ֊ — « Л е -
том вы поедете в Ленинград или в Ташкент?», ввиду нали-
чия двух частей альтернативы, ответ не может быть ограни-
чен словами «да» или «нет», а всякий раз необходимо 
указать на один из предлагаемых в альтернативном пред-
ложении предметов, признаков и т. д. 

Вопрос и ответ тесно связаны между собой. Структура 
ответа определяется структурными особенностями вопроси-
тельного предложения. 

Если говорящий ожидает самых разнообразных ответов, 
он может задать общий вопрос. Количество ответов на эти 
предложения не ограничено, однако обусловлено областью 
поиска предиката, природой и свойствами неизвестного. 
Например, в ответ на предложение с общим вопросом 
՝՝>})—^ օ^յ— ՚քկ «Кто едет в Тегеран?» должно быть 
названо конкретное лицо, а на вопрос տ' հ Հ ^ կ ֊ * ֊ и-?1-* 
«Какую книгу ты купил?» нужно раскрыть конкретное со-
держание атрибутивного признака. 

Если же ответ не превышает двух взаимоисключающих 

20 В настоящей работе .мы придерживаемся классификации вопро-
сов, данной в статье П. А. Беренштейна н А. Н. Шрама «О логической 
форме вопроса п грамматических средствах его выражения» («Ученые 
записки Калининградского государственного педагогического института», 
вып. VI, 1959). 
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вариантов, то говорящий пользуется предложениями с 
альтернативным вопросом, например, ֊>~է* и^.:'-® 
"Знаете ли вы персидский я з ы к ? , . Ь յ յ =->•_? ^ — ^ о 
«Вы были в Тегеране или нет?.» и т. д. 

Структура вопросительного предложения с грамматиче-
ской стороны весьма разнообразна. Она зависит от смысло-
вого содержания вопроса и всей ситуации, в которой вопрос 
функционирует. Средства выражения вопроса в персидском 
языке могут быть разделены на интонационные и лексико-
грамматические (вопросительные слова, частицы и т. д.) . 
Хотя в большинстве случаев наличие вопросительных слов 
и частиц в составе предложения является одним из призна-
ков его вопросительности, однако не следует переоценивать 
лексические средства выражения вопроса. Не все предложе-
ния, которые имеют в своей структуре вопросительные слова 
и частицы, могут быть нами восприняты как вопрос. В 
персидском языке так же, как и во многих других языках, 
имеется ряд предложений, которые обладают всеми внеш-
ними признаками вопросительного предложения, однако они 
в определенном контексте с определенной интонацией не 
выражают вопроса, т. е. не побуждают собеседника к отве-
ту, а представляют собой скрытую форму суждения, с особой 
эмоциональной окраской21. 

Как известно, каждой форме присуще определенное 
содержание, от которого она зависит. Значение предложения 
обусловливает его форму. Форма ж е неотделима от содер-
жания, но примат всегда сохраняется за содержанием. 
Учитывая положение марксизма-ленинизма о диалектиче-
ском единстве языка и мышления, следует отметить, что 
зависимость языка от мышления не предполагает их пол-
ного соответствия. Поэтому при разграничении вопроситель-
ных предложений от формально вопросительных не следует 
исходить лишь из внешней формы, т. е. наличия вопроси-
тельных слов и частиц. Предложение с вопросительными 
словами и частицами, но без вопросительной интонации 
не выражает вопроса. Вопросительная интонация заключает 
в себе желание говорящего выяснить нечто неизвестное, а в 
невопросительной интонации этого момента нет. 

Обратимся к примерам. 
Ситуация: Хаджи-ага говорит со своим знакомым о 

революции. Считая, что революцию должен совершить на-
род без иностранной помощи, он говорит: 

21 См. И. С. Попов. Суждение и предложение, сб. «Вопросы синтак-
сиса сонременного русского языка», М., Учпедгиз, 1950, стр. 22; П. В. 
Таванец. Суждение и предложение, «Изв. АН ССР», сер. истории и 
философии, т. VIII, 195Լ, № 2, М„ стр. 49. 
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ձձ о ^ Ь . ^ . - օ օ յ » յ . տՏ\ է Այ ^ у . ^ . է ձ ֊ ֊ ֊ * * 
. յ յ յ յ - ^ ^ ՚ « > ' ֊ ֊ * - ! ՝ *»«!>" 

—Какая польза от революции, которая совершится с по-
мощью и при поддержке иностранцев? 

— Все революции мира опирались не на свои силы, 
какие средства имеет для защиты бедный народ? Вся сила 
и деньги находятся в руках господствующего класса, кото-
рый ожидает от народа абсолютной покорности и повино-
вения, чтобы без заботы переварить то, что он ест (С. Хеда-
ят, Хаджи-ага) . 

Выделенные предложения, утратив вопросительную ин-
тонацию, прямое вопросительное значение, в данной ситуа-
ции переосмысляются и приобретают новые значения, 
содержащие скрытое суждение «Революция, которая совер-
шится с помощью и при поддержке иностранцев, не принесет 
никакой пользы» и «Бедный народ не имеет никаких средств 
для защиты». 

В иной ситуации эти предложения могут выражать 
общий вопрос, указывающий на атрибутивный признак 
предмета. 

Возьмем другое предложение с частицей. 
Ситуация такова: между женой и мужем идет разговор. 

Жена просит мужа устроить на работу соседа, который 
живет в тяжелых условиях. Муж отвечает: 

ծձ Տօ 
0—ձԱտձևօ յ-ձ* ծձյճձձ \ \\ Տ^Լ^յե .— к ^ „ Տ ՜ յ օ յ 
9 Հ - Լ Տ մ 

«Кому какое дело, что он всю зиму спал дома? За с го 
жизнь я, что ли, отвечаю? Кроме того, разве я не познакомил 
его с торговцем сена, для которого он просеивал бы четыре 
харвара пшеницы в день?» ( М. Афгани, Муж Аху-ханум). 

Выделенное предложение не является вопросом, так как 
ответа на него не ожидается. Оно, в сущности, выражает 
суждение «Я не отвечаю за его жизнь». 

Взятое в изолированном виде, вне контекста, рассмат-
риваемое предложение содержит альтернативный вопрос. 

Как в первых двух, так и в последнем примере значения 
скрытого суждения не вытекают из грамматической структу-
ры предложения, а обусловлены той ситуацией, в которой 
они функционируют. Поэтому эти предложения не характе-
ризуются вопросительной интонацией, чем и резко отлича-
тотся от подлинных вопросительных предложений. 
2 9 8 



Чтобы определить, язляются ли предложения с вопро-
сительными словами (местоимениями и частицами) вопро-
сительными или нет, необходим разбор контекста и ситуа-
ции. Интонация предложения определяется контекстом. Пред-
ложения, которые лишь своей грамматической формой явля-
ются вопросом, не содержат вопроса, так как не имеют 
вопросительной интонации, не задают вопросг, не ожидают 
ответа. 

Следует отметить, что даже при наличии особых лекси-
ко-грамматических средств вопросительное предложение 
отличается от других коммуникативных типов в конечном 
итоге интонацией. В. В. Виноградов указывает на «комму-
никативные интонации*22. 

Задачей настоящей работы является описание основных 
функциональных типов вопросительных предложений в пер-
сидском языке и выяснение всех формальных средств выра-
жения вопроса. Описание интонации вопросительного пред-
ложения проводится на основании экспериментального ана-
лиза. При изучении интонации наша задача ограничивается 
следующими вопросами: 

\. Чем отличается интонация вопросительного предложе-
ния от соответствующей повествовательной, что является 
фонологически значимым для выражения вопроса; 

2. Какова взаимосвязь лекснко-грамматических и интона-
ционных средств в вопросительных предложениях в персид-
ском языке. 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБЩИМ 
ВОПРОСОМ 

Вопросительные предложения, содержащие общий воп-
рос, являются одним из основных типов вопросительных 
предложений. Для выражения коммуникативной функции 
вопроса в этих предложениях употребляются интонационные 
и лексико-грамматические средства, причем решающая роль 
принадлежит интонации. Область поиска предиката сужде-
ния-ответа выражается иолнозначными местоименными 
вопросительными словами, т. е. при помощи таких категорий 
слов, которые обозначают более обобщенные понятия о пред-
мете, признаке и т. д., чем другие имена. Употребление того 
или иного вопросительного слова в предложении обуслов-

22 См. В. В. Виноградов. Идеалистические основы синтаксической 
системы проф. А. М. Пешковского, ее эклектизм и внутренние противо-
речия, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., Уч-
педгиз. 1950, стр. 42. 
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лено смысловым содержанием вопроса, потребностями ком-
муникации. В процессе речевого общения вопросительные 
местоименные слова, указывающие на отвлеченное понятие 
(предмет, признак и т. д.), свою конкретизацию получают 

лишь в ответе собеседника, с указанием на определенный 
предмет, признак и т. д. Говоря словами П. Г. Стрелкова, 
в вопросительных местоименных словах «...указание на 
определенные предметы и признаки не дано, а задано. Они 
осуществляются в ответе»23. 

Вопросительные предложения с общим вопросом в пер-
сидском языке характеризуются еще и тем, что в их составе 
в ряде случаев вместе с вопросительными словами (место-
имениями и наречиями) одновременно могут находиться и 
вопросительные частицы I—?՝ и г-*-*. Эти предложения, по 
нашим наблюдениям, более характерны для живой разго-
ворной речи и почти всегда эмоционально окрашены. 

Для всех вопросительных предложений с общим вопро-
сом характерно наличие вопросительной интонации. 

Так как в этих предложениях область поиска предиката 
суждения-ответа выражена местоименными вопросительны-
ми словами, то не возникает необходимости выделять их 
логическим ударением. Однако результаты эксперимента 
свидетельствуют, что даже при самом спокойном произне-
сении движение тона в вопросительных словах2,1 все же 
повышается и представляет собой интонационную вершину. 

Вопросительные местоименные слова в предложениях с 
общим вопросом могут выступать в качестве любого члена 
предложения, как главного, так и второстепенного. Нормы 
языка требуют прямого порядка слов. Инверсия в персид-
ском языке не является средством выражения вопроса. Чле-
ны предложения, выраженные вопросительными словами, 
не выносятся в начало предложения, а, как правило, нахо-
дятся на месте того члена предложения, в функции которого 
они выступают. 

Исходя из смыслового содержания вопроса н потреб-
ностей коммуникации и учитывая синтаксическую функцию, 
в которой выступают вопросительные слова, все предложе-
ния с общим вопросом можно разделить на шесть групп. 

23 П. Г. Стрелков. Местоимение, «Русский язык в школе», 195Ц, № 5, 
стр. 43. 

24 Не имеется в виду случай, когда ударение переходит на эмфати-
чески выделенное слово. 
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I. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е с у б ъ е к т 
д е й с т в и я и л и с у б ъ е к т по о т н о ш е н ю 

к к а к о м у - л и б о п р и з н а к у 

В предложениях, содержащих общий вопрос о субъекте, 
искомым может быть как неизвестное лицо, так и неизвест-
ный предмет-явление. 

В современном персидском языке для выражения вопро-
са о лице обычно употребляется вопросительное местоиме-
ние «кто?» и его синоним « к т о ? » , выра-
жающие отвлеченное, неопределенное значение лица. От-
влеченное значение, которое содержится в этих местоиме-
ниях, дает возможность с их помощью задавать вопрос о 
лице, не называя конкретного субъекта действия. Поэтому 
в каждом ответе необходимо конкретно назвать лицо, совер-
шающее действие. 

При помощи этих предложений могут быть выяснены 
следующие вопросы: 

а) вопрос о лице, совершающем то или иное действие: 
Ч;.?' <-»* ՝-> տ ^ ս . «Кто привел Саттар-
ханя и Багер-ханя в Тегеран»? ( С . Х е О а я т , Хаджи-ага) 
Ч ^ л - Տ "Кто тебе скачал?» ( М . Б е х а ш н , Марьям) 
Տ ՚ յ ^ յ Ա յ ^ . "Кто сообщал тебе све-
дения Хатара?» ( Д ж . Ф а з е л , Хатарнак). 

б) вопрос о лице, являющемся носителем какого-то 
признака. ^ ^ "Кто стал миллионером?, ( М . Аф-
раиипе. Фарс о племяннике). 

Вопросительные предложения, выясняющие субъект дей-
ствия предметного характера, оформляются вопросительным 
местоимением «что?». В современном персидском 
языке «что?» является одним из распространенных вопро-
сительных местоимений, которое либо отдельно, либо в соче-
тании со знаменательными и служебными словами может 
оформлять самые разнообразные вопросы. 

В разговорном стиле речи вместо -Цг ( и - ^ ) „что?" 
могут употребляться ( ս ^ - լ յ ^ 'и^- "что? , , имею-
щие неопределенное значение предмета25. 

ք Այ ի * , ձ». "Что кончилось?,, { Г . М о р а б , Калате-
гол). "Что С Л У Ч И Л О С Ь ? » ( М . Б е х а з и н , Марьям). 

Как отмечалось, предложения с вопросительными сло-
вами не всегда употребляются в функции вопроса, требую-

м См. Л. И. Жирков. Персидский язык. Элементарная грамматика, М, 
1927, стр. 124. 
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щего ответа. В определенных контекстах встречается ряд 
предложений, сходных по форме с вопросительными предло-
жениями. но без вопросительной интонации. В них вопро-
сительное местоимение * «кто?» и его синоним 
^—տ «кто?» выступают в функции субъекта действия. 
Однако эти предложения не содержат вопроса, они равно-
сильны отрицательному суждению. 

о Я , ֊ * յ ք̂ »-? ^Ա-ք-֊-.- . 1-а» \\ 
р.I л> յԼ- *> . •>»•՝ с Л а . 0 \ . 

՝ ՚ / ъ. > ՝— ^У ՝՝ " ^ " > - х -

•տ-*-»; (.յ-'Ա-յ-ս*-? "В тот вечер я был приглашен в гости. 
Слуга вошел, чтобы привести в порядок мой вечерний костюм, 
и это вывело меня из сонного состояния. Кто же в таком со-
стоянии захочет пойти в гости? Но вспомнив, что там я смогу 
отвлечься, я все же пошел в гости» (Л. Дашти, Это случилось 
в ту ночь). 

.„..•..ՀՀ. . > ^ .у.. . յ յ է ֊ ֊ ւ Լ օ ^ օ ՝ \\ 

.ձ^ՏՏ « և . — ձ ձ \ , Հյ՚^շՀ ь ՜ \ \ . . . <1 ^ „ Տ 

« Э Т О Й комнатой мы крайне редко пользуемся—всего раз 
в месяц, а то и раз в год. И Мешхеди не возражает. Это 
именно он хочет сдать комнату кому-нибудь. Кого он найдет 
достойнее вас? Как только возьмут корен, перевозите вещи 
туда» (М. Афгани, Муж Аху-ханум). 
2. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е о б ъ е к т д е й с т в и я 

Вопрос об объекте оформляется вопросительными место-
имениями, обозначающими лицо или предмет. 

В персидском языке этими местоимениями являются 
* * ( и - 5 ) "кто?,,, его синоним ^ "кто?„ для выражения 
вопроса о лице и (^յ^-) "что?., и его синоним тг ՚ * ֊ - ^ > 

^ в что?„ для выражения вопроса о предмете. 
Выполняя функцию второстепенного члена предложения, 

т. е. являясь дополнением, они могут использоваться как 
отдельно, так и в сочетании с предлогами и послелогами. 

с — у յ Հ ձ ֊ ճ » .)՝ ՝; * * յ ՝ "Кого 
из русских писателей вы больше всех любите?,, (Б. Алави, 
Пляска смерти). ՕւտնԱ ^ Ц_2> "Госпо-
жа, кого вы хотите встретить?» (Б. Алави, Ее глаза). 
Տ չ ձ ճ ^ յ Յ Հ գ "Что у тебя спросили?, (С. Хедаят, Мазьир). 
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- «--'-«г® "Что вы желаете ка завтрак?. 
{Дне. Фале л, Хатарна к). 

Следует отметить, что в современном персидском языке 
вопрос об объекте (сравнительно редко) может быть оформ-
лен и с помошью вопросительного местоименного наречия 

Такое оформление объекта характерно для разговор-
ной речи. С глаголами типа հհ*—՝1 местоимен-
ное наречие в сочетании с предлогом ;՝՝ содержит воп-
рос об объекте речи. 

ՍէՏ յ յ Օ օ Ա Ա « о чем говорили 
с матерью и сестрой?, (Дж. Фазел, Дочь соседа). 

Предложения с вопросительными местоимениями 
«кто?», ^ «что?» и их синонимами с особой интонацией 
(не вопросительной) в определенных контекстах теряют 
свое прямое значение вопроса об объекте. В них говорящий 
не ищет, а лишь отрицает объект действия, например: 

յ ՚ յ Հ & յ - Յ և կ и ^ Ц ֊ \г«-?.՝ 

Г ^ О * ' У Ь Т ^ յ—յԱ-Հօ^ 
յ , « յ ^ ^ յ ^ Տ յ ^ . Ь Ա_ձւ Հհ֊ԼՏ ՝ ֊ ) -^յ 

. յ օ ^ յ • \у* յ՝յ—а. յ ֊— յ — — ! Ц ֊ "Вы 
должны его пристроить к кому-нибудь учеником, чтобы он че-
му-нибудь научился... Его мастер должен быть знакомым 
человеком и, самое главное, серьезным и добрым. 

—Дорогая, кого я могу найти в этом городе более 
доброго и более близкого, чем твой муж? Сколько вы плати-
те в день этому несчастному Абдуле, который носит хлеб 
лам домой? Мне кажется, не плохо было бы, если бы моего 
Джалала взяли на его место» (М. Афгани, Муж Аху-ханум). 

3. П р е д л о ж е й я, в ы я с н я ю щ и е д е й с т в и е 

Для выяснения вопроса о действии употребляются место-
• имение «что?» и глагол о>г ՜ * «делать», указываю-
щие на общее значение совершения действия. 

Հ^Հձ^* Լ - ^ Տ յ "ДОКТОР, ЧТО ТЫ 
здесь делаешь в такое время ночи?,, (Грех любви, перевод 
III. Сафа). 

В разговорной речи наиболее типичным оформлением 
вопроса о действии является конструкция «что?» 
плюс глагол * «делать». 
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Обе конструкции и -что делать?» 
выражают вопрос о действии в максимально общем виде. 
Поэтому в любом ответе должен быть назван глагол, указы-
вающий на конкретное действие. 

и յ ձ յ - * 3 с ; ^ ' ֊ * оЦ- в ՝ "Отец, что вы сде-
лали с пишущей машинкой?. ( Б . А.шви, Ее глаза). ? 

"Чем занимается твой брат? . (Ш. Партоу. 
Обольстительница). 

В предложениях с конструкцией с>>/ выражающих 
не вопрос, а отрицательное суждение, говорящий высказы-
вает мысль о ненадобности того, что сообщается в предложе-
нии. 
, < у ծձ ՅՀՏ հհ-^-Л « յԱյւՏ՜ ^ յ Լ յ ^ЛЬЗ 

•և,-^. —^ լ յ - Կ ՝ ֊ *—„Окончательный ответ Бануна эти 
разговоры был один и тот же:—Муж мой—Джамнле, Джами-
ле—все для меня. Зачем мне муж? Бог одни, муж тоже один» 
(М. Шахрестани, Джамиле). 

4. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е р а з л и ч н ы е 
о б с т о я т е л ь с т в а 

а) Для выяснения вопроса о способе действия в пер-
сидском языке употребляются различные вопросительные 
слова. Наиболее часто употребляются местоименные наречия 

Ь и ^ ^ ֊ - ^ т «как?», «каким образом?», которые высту-
пают в синтаксической функции обстоятельства образа 
действия. 

Հ^յ^Կ.}—Հ Կձյ* о "Как ты убежал от ара-
бов? , (С. Хедаят, Мазьяр). 

հ * ) ձձՀԼ-*. "Каким образом он узнал 
эту женщину?,, (5՝. Алави, Ее глаза). 

Довольно часто для выражения вопроса о способе дей-
ствия употребляется также и следующая конструкция: воп-
росительное местоимение «какой?» (с предлогом <*֊—? 
или без предлога) плюс имя существительное со значением, 
указывающим на способ совершения действия— 
"каким способом?,,, у * * ' - у ^ < * — " к а к и м образом?, , 

"как? , и т. д. 
ձ կ * * } "Каким образом вы пе-

реписывались?, (С. Хедаят, Катя), յ ( յ ֊ 5 յ ֊ * * — » 
Ц-ЦЬ "Каким способом Мохаммед-голи пришел 
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с юда? . (С. Нафиси. На полпути в рай), յ—% 
՛հտ * * ֊ ? * Տ - у-=г ; >= ֊ > "Однако как же ты откажешь сыну 
Амин-ол-эскенаса?. (,И. Африште. Фарс о племяннике). 

Вопрос о способе действия может оформляться и мес-
тоименным наречием —«-*՝ "как?„ . В этом значении '--г- * 
" к а к ? , встречается сравнительно редко. С глаголом շ յ ֊ ՚ ֊ ^ - է - » 
"понимать. , в сочетании с предлогом }՝՝ местоименное наре-
чие может указать на вопрос о способе действия. Сле-
дует отметить, что такое употребление ' к а к ? , характер-
но для разговорной речи. 

Հյ^Հ^-է* ՝; Հ-Հ՚ձ* У "Каким образом ты узнал об 
этом случае? . (М. Хеджази, Зиба;. Տ յ ֊ - Ա ^ ^ ն*տ յ\ Цо) յ 
"Тогда каким же образом догадываются женщины?. (С. 
Нафиси, Скрытые огни). 

Если в приведенных примерах յ ՝ "каким образом?,, 
заменить местоименным наречием " к а к ? , , указывающим 
способ действия, содержание предложения нисколько не 
изменится*9. 

Предложения с местоименными наречиями ^ и 
«как?» , «каким образом?» , утратив значение воп-

росительности, в определенных ситуациях применяются для 
выражения отрицательного суждения. В этих предложениях 
сообщается о невозможности совершения действия. 
Աւօ^յ յ յ՝ I — - О у I—5\ Ա կ.ձ\ Օձյ _ 

• ծձ Հյ* 

с и ^ ^կձ) а-?.՝ յ ՝ ( յ ^ ? «յ^^է-» 
.^յ—տն^յ _յյԼ» у շ_յւտ к ^ ^ ւտւ յ ֊ ձ ֊ ^ * к ^.տլ, и 
— Д а , господин их рисовал заграницей. Здесь у него нет 
таких картин. Я их ие видел. 

— Что ты говоришь, Ага Р а д ж а б ? Некоторые из этих 
обнаженных женщин имеют облик иранских девушек. 

Как можно было убедить Ага Раджаба? Он не верил. 
(Б. Ллави, Ее глаза). 

б) Вопросительные предложения, содержащие вопрос о 
месте, могут относиться как к действию, так и к предмету, 

28 Местоименное наречие «как?», «какой?» в предикативном 
употреблении означает вопрос о состоянии или качестве субъекта. В 
этих предложениях «как?», «какой?» является предикативом имен-
ного сказуемого. Например, ^ Ц ^ ^ и ^ у , "Какой 
климат в Курдистане?, •кГ—Л Լ-ձ 'Как ваше здоровье?.. 

20-831 
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к лицу. Для выяснения вопроса о действии употребляется 
местоименное наречие ւ»5 «куда?», «где?» с предлогом )> 
и без него. 

յ*տ .з "Где я видел тебя первый раз? . 
(Б. А.шеи. Чемодан). ն ? — ֊ V "Где 
мы проведем церемонию обрхчення?. ւճ>. Аловы, Ее глаза). 

Для оформления вопроса о направлении действия и 
движения используется также местоименное наречие 
«куда?». При оформлении этого вопроса '—*—•5 «куда? ՝ может 
сочетаться с предлогом ^ или же выражать вопрос само-
стоятельно. 

^ ֊ М г ^ ' ֊ Ц г ^ ' "Куда вы идете?. (Г. Морад, Кала-
те-гол). 

Вопросительные предложения с местоименным наречнем 
«куда?» в сочетании с предлогом ;՝՝ содержат вопрос об 
источнике действия. 

՝՝հՏճ=>/ у \> Оо\ "Откуда ты взял эти 
сведения?, (.V/. Масуд, Благороднейшее создание). 

При вопросе о местопребывании предмета и лица в пер-
сидском языке употребляются вопросительное местоименное 
наречие I** «где?» и предикативное наречие «где?». 

\ է յ , ь ь л зи ֊ "Где дом Баба Фарроха? , (С. 
Хедаят. Женщина, потерявшая мужа). 

Հ յ Ц^о "Где ваш стакан?. (Дж. Фазел. Хатар-
нак). 

Как показывают примеры, вопросительное местоименное 
наречие «где?» в вопросах о месте пребывания предме-
та или лица обычно сочетается с глагольной связкой 
«есть», выполняя синтаксическую функцию сказуемого. Во 
всех примерах «где?» является предикативом именного 
сказуемого. Однако предикативное наречие «где?» в 
отличие от Լ-** «где?» характеризуется тем, что без помощи 
связки, самостоятельно оформляет вопрос о месте. 

Одной из разновидностей вопроса о месте является 
вопрос о месте происхождения субъекта. Эти вопроситель-
ные предложения оформляются при помощи относительного 
прилагательного «откуда родом?», образованного от 
местоименного наречия «куда?». 

Ն * — ֊ * У "Откуда ты родом?, (С. Хедаят, Жен-
щина. потерявшая мужа). 

Утратив свое основное значение вопросителыюсти, ме-
стоименные наречия и I - * * «где?» могут указывать на 
невозможность совершения действия ввиду отсутствия 
места. 
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Ягуб—-Братец, ты же не обязан ехать в деревню и там 
жить, /"ое в этой обширной стране сам хозяин живет в дерев-
не? Ты останешься в городе, а твой управляющий, этот 
самый Ахмед-ага, будет вести дела в деревне (Г. Морад, 
Калате-гол). 

Այ - ֊ յյյ.ւ1տ, ч ^ Ь յ կ 5. ֊>-?.•-> ի* г * ^ 5 

յ և ^ ւ ՚ ^ յ 3 ; ^ յ ^ Ա «֊Տ 
„ ъ у — <»յ յ 0 ֊ - ւ > յ V » : » յ ^ ֊ ձ Լէ յ - Ս 

ս ֊ «.л-»»- ' յ «֊<'_> 

Мой взгляд скользнул по письменному столу. О, эта 
гора разноцветных конвертов, которые требуют много вре-
мени! Надо прочесть каждое из них и подумать над ответом. 
Но где же время? Где настроение? Я поищу только письмо 
Жале, прочту лишь письмо Ж а л е {Дж. Фазел, Писатель) . 

в) В предложениях, выясняющих время совершения 
действия, употребляется местоименное наречие «когда?», 
указывающее на общее значение времени. Вопросительное 
местоимение «когда?» относится к сказуемому, поэтом> 
в предложении оно является второстепенным членом пред-
ложения, т. е. обстоятельством времени. 

է յ ֊ ճ ֊ Հ * ^ { յ — * ֊ Հ յ Տ ^ւճ-տ օ-^ յ ՝ "Когда отправляется 
первый поезд на Версаль? , (С. Нафиси, Скрытые огни). 

С предлогом У местоименное наречие "когда? , за-
дает вопрос о начале совершения какого-нибудь действия. 

տ՚^տ^Հւ ^ Տ յ Ա - յս»օ մ ^ "С каких пор ты стала но-
сить платок? , (Ж. Афгани, Муж Аху-ханум). 

В предложениях с вопросительным местоименным наре-
чием ս - ք «когда?» в сочетании с предлогом ւ ֊ յ спрашива-
ется о времени завершения того или иного действия. 

гкх-1-с յ օ ե ^ 15 в д 0 каких пор я должен ж д а т ь ? , 
(М. МасуО, Тайны ночи). 

Для оформления вопроса о времени используются также 
и другие средства. Так, например, вопросительное местоиме-
ние "какой? , в сочетании с существительными со зна-
чением времени "день , , " в р е м я , и т. д. содержат 
вопрос о времени совершения какого-либо действия. 

ՀձՀձդյյ՜ у\յ_3 Ա^օ Լ> сиз>5 "Когда 
(доел, с каких пор) она договорилась с вами брать част-
ные уроки? , {Дж. Фазел, Хатарнак) . 
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"Когда (досл. на какой день) 
назначена свадьба?. (-Н. Хеджази, Зиба). 

Вопрос о времени завершения того или иного действия 
или состояния может выражаться вопросительным наречием 
յ ֊ - ^ - с предлогом 

?յ»յ ?>в «До каких пор будет длить-
ся ваше нежелание?. (Л. Холили, Месть). 

Предложения с местоименным наречием Հ յ տ «когда?», 
помимо выражения вопроса о времени, могут отрицать воз-
можность совершения названного действия или реальность 
совершения данного действия вообще. 
յ ֊ յ . ւտւ Ա Ճ . еТ 

Г* ֊»—տ Օ" -

Ашуб—Хаджи-ага, вы же сказали, что вы не желаете, 
чтобы Махмуд-ага стал депутатом. 

Хаджи-ага—Когда я это говорил?... Я говорю, что эти 
сто туманов я уже один раз давал, теперь Карбелан Аскар 
говорит—не получал... (М. Хеджази. Сделайте Махмуд-ага 
депутатом!). 

г) Анализ материала показывает, что средства оформ-
линия вопроса о причине и цели совершения действия в сов-
ременном персидском языке не различаются. Одно и то же 
слово или одна и та же конструкция в зависимости от контек-
ста могут быть использованы для выяснения цели и причины 
совершения действия. 

Основным средством выражения причины и цели совер-
шения действия в вопросительном предложении является 
местоименное наречие «почему?», «зачем?». 

* > ՝ - > ֊ — о ^ ' ^ ֊ ՝-? \> о ^ Х т * "Почему вы не при-
вели с собой свое дорогое дитя?. (С. Нафиси, Скрытые 
огни). 

^ս-* ՝^-»Ух ՜ *^ Ь "Почему ты всегда 
повторяешь один и тот же мотив?. (А. Ради, Голубой прос-
вет). 

Следует отметить, что в ряде случаев провести четкое 
разграничение вопроса о цели и причине затруднительно. 
Последний пример может быть использован как для выяс-
нения цели, так и причины совершения действия. 

Вопросительное предложение с местоименным наречием 
«почему?» может содержать также вопрос о причине 

того или иного состояния или качества. 
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у З յ ս յ ՚ Յ . "Почему у тебя плохое настрое-
ние?, (М. Хеожази, Зиба). — * - — -
"Почему вы такая застенчивая?. (Б. Алави, Пляска смерти). 

Кроме местоименного наречия «почему?», «за-
чем?* для выражения причины и цели в современном пер-
сидском языке используются различные конструкции, в сос-
тав которых входит вопросительное местоимение «что?». 
В литературном языке употребляется конструкция 
а и разговорной речи "для чего? , . 

քյյյ .-.! ^ յ յ օ <Чг ,5՝^? "Почему вы из Си-
рии приехали в эту страну?, (А. Холили, Человек). 

В разговорном стиле речи вопрос о цели и причине мо-
жет выражаться или местоимением или сочетанием 
местоимения «что?» с предлогом }՝՝*'. 

օ ՚ - ^ - ^ յ ւ*-*-՝"*,-* Ц'д; "Почему вы ходили 
в общество культурной связи?, (С. Нафиси, На полпути в 
рай). յ ՝ у у Ч ^ ^ * з г® շ* л "В таком слу-
чае отчего он был грустным и беспокойным?, (М. Афгани, 
Муж Лху-ханум). 

Вопрос о цели и причине в разговорной речи может 
оформляться и следующими конструкциями: 

Вопросительное местоимение "какой?, плюс суще-
ствительное "дело, . Эта конструкция в предложениях 
всегда находится в постпозиции. 

Հյձ*) и—?5՝ օմ^-ձյ^ "Зачем ты пошел па литера-
турный факультет ? , (М. Шахрестани, Джами е). 

Частица плюс вопросительное местоимение Эта 
конструкция так же, как и " зачем? , , как правило, на-
ходится в конце предложения. 

ձձ ^ ծ Հ Լ ^ ֊ ձ ձ ч/Ա- "Почему сейчас ты здесь си-
дишь? , ( М . Афгани, Муж Аху-ханум). * * "По-
чему он дал клятву?, (Там же) . 

Предложения с местоименным наречием ՝ « — « п о ч е м у ? » , 
«зачем?» и конструкциями * ֊ ֊ ^ ֊ ? «для чего?», и ) 
«зачем?» используются не только при выяснении вопроса о це-
ли II причине, но также выражают мысль о том, что пет соот-
ветствующей основы для совершения указанного действия. 

у * =>֊ '..Հ^ՏյՏ ՀՀյ շտ* ՀՏՏՀ ՝—' Հ յ շ А ^ Л - Л * * 

О-0 ^ оА—-о 1—> — С 5 ^ ^ 
27 См. Е. 3. Бертельс. Грамматика персидского языка. Л., 1926, стр. 40. 
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^ - ^ ՚ . "ք՛՝ ^ հհ* '-^-Կ՝ V ^ 
«Как только он стал заместителем в расчетной части он 
привел в дом еще одну жену... Теперь она—любимая жена, 
а я кухарка на кухне. Если бы со мной не случилось это 
несчастье, разве я была бы здесь посторонней?..» Она вздох-
нула и прослезилась» (М.Хеджазт. Зиба). 

5. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е а т р и б у т и в н ы е 
п р и з н а к и с у б ъ е к т а и л и о б ъ е к т а 

Среди вопросительных предложении, указывающих на 
вопрос об атрибутивных признаках субъекта и объекта, наме-
чаются следующие: 

а) Для выяснения вопроса о принадлежности в персид-
ском языке нет специального слова. Вопрос о принадлеж-
ности оформляется вопросительными местоимениями ^ 
«кто?», «что?» и их синонимами, выступающими в иза-
фетном сочетании с именами существительными. Как член 
предложения, они выполняют функцию определения. 

^ , — ь и հ Լ - » Н а чье имя выписали чек?,. 
{М. Хеджази, Сделайте Махмуд-ага депутатом). 

"Ч-*-1У ֊ ?1 5 հ Յ ) ճ > "Чье лицо ты рисуешь? . 
С Д ж . Фазел, Дочь соседа). 

Предложения, в которых выражалось бы отрицательное 
значение принадлежности, в наших текстах не обнаружены. 

б) Для выбора одного предмета из ряда подобных ис-
пользуется вопросительное местоимение «который?». 
Предложения с этим вопросительным словом задаются с 
целью получить у собеседника ответ с указанием, какой 
именно из нескольких однородных предметов был выбран 
им. Во всех таких предложениях местоимение «кото-
рый?» как член предложения является определением. 

>> "Членом какого 
спортивного общества вы являетесь? , (Дж. Фазел, Писа-
тель). ՝ յ "Какую картину вы хотите?, 
(Б. Алави, Ее глаза). 

В этих вопросительных предложениях с местоимением 
ք՝՝** "который?, может сочетаться числительное "один,-
Такое сочетание представляется как одно семантическое 
целое. Сочетание "какой? , указывает на более кон-
кретную область поиска предиката, чем местоимение 
"который?, . 

с ^ ^ а л օ շ յ ճ * «А-л քԱ-ք Ьхх^ла ֊ "В самом деле, 
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который из них ближе к истине?, (Л. Халили, Благород-
нейшее создание). 

В предложениях, содержащих местоимение 
«который», но без вопросительной интонации, речь идет не о 
выборе одного из ряда подобных предметов или лиц, а 
говорящий выражает свое убеждение, что нет никакого 
субъекта, совершающего данное действие. 

. * յսւ& ^ յ ՝տյ>.տյ . յ յՏմւԱյ ՀՏ 

Հյյւև» . "Как интересно устро-
ены дела в этом мире! Она—и такая царская жизнь! какая 
гаоалка могла би предсказать что?„ (М. Афгани, Муж 
Аху-ханум>. 

в) Для оформления вопроса о качестве не имеется спе-
циального местоимения. Для этой цели употребляется воп-
росительное местоимение «какой?», которое выступает 
в синтаксической роли определения. В роли определения 
выступает также и местоимение »՝->•-* «который?». В от-
личие от ք ->•-{ «который?» вопросительные предложения 
с местоимением «какой?» не указывают на один из не-
скольких одинаковых предметов, а задают вопрос о качест-
венных особенностях чего-либо. Поэтому в ответе на такой 
вопрос должно быть раскрыто качество предмета, о котором 
спрашивается. 

иг^дИ ^ "Какое у тебя сейчас желание?, 
{А. Халили, Человек). 

15 данных предложениях местоимение "какой?, мо-
жет выступать и в сочетании с некоторыми предлогами 

указывая на обобщенный атрибутивный признак субъек-
та или объекта. 

ал^ յ ՝ Լ» "На чье имя при-
ходят ваши письма из Парижа?, (Б. Алави, Пятьдесят три). 

« ^ а - у ^ Ь ) < » ֊ ֊ у ^ с;-?.՝ "С какого языка и е ре Р еде на 
эта пьеса?, (Дж. Фазел, Писатель). 

Вопрос о качестве субъекта или объекта может выра-
жаться также и при помощи таких слов, как յշ-գ- "ка-
кой?, , ձ-"՝5 ^ "какой?,, и т. п., в состав которых входит во-
просительное местоимение 

"Какую музыку вы любите?, 
(Б. Алави, Пляска смерти). 

Утратив свое прямое значение выражения вопроса о 
(качестве субъекта или объекта, местоимение «какой?» 
может получать значение отрицательного местоимения. 
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->—»ь ^ տ յ ^ «У՝»'—ь Կ յ 3 V— г - * ՝ -
^ . . . յ - օ . 1 ֊ ^ Ա4> կ Հ յ * • յ ՛ . ^ Հ ք * о - - ;՝' յ гс-^ 

- 1 - • - ՝ - - х у/ V 

Мазьяр—Если ты меня любишь, ты пойдешь с Шада-
ном, ты должна идти. 

Шахрназ—Я не могу идти. Арабы придут за вами... 
Чего стоит моя жизнь? Я—никчемное существо... (С. Хеда-
ят, Мазьяр) . 

г) Для оформления вопроса о количестве в персидском 
языке имеется два вопросительных слова: вопросительное 
местоименное наречие «сколько?» и вопросительное 
местоименное наречие «сколько?». 

Семантика вопросительного предложения с вопроситель-
ным местоименным числительным ^-«сколько?» зависит 
от значения имен существительных, сочнтающихся со словом 

«сколько?». Исходя из этого, данные вопросительные 
предложения могут оформлять следующие вопросы: 

1. Вопрос о количестве лиц или предметов, поддающих-
ся счету. 

^ О ^Հձ-Տ յ ֊ ^ - "Сколько КЛЭССОВ ВЫ проу-
чились?» [Б. Форси, Костыли). ;•—»֊> ^ I — տ с — у 

"Сколько человек из друзей и знакомых вы виде-
ли?. ( Д ж . Фазел, Писатель). 

2. Вопрос о количестве проявления глагольного приз-
нака. 

Ц^. ՝ յ լ - " "Сколько лег ты здесь находить-
ся?» (Б. Алави, Пятьдесят три). 

В отличие от местоимения ֊ ^ - ^ "сколько?» вопроси-
тельные предложения, оформленные с "сколько? . , 
задают вопрос о массе предметов, не поддающихся счету. 
Поэтому с местоимением "сколько?» не используются 
никакие нумеративы. 

^ "Сколько ты купила хлеба? , (71/. Аф-
гани, Муж Аху-ханум). "Сколько у нас 
времени?» (Дж. Фазел, Хатарнак). 

В наших примерах нет предложений со словами ^ 
и выражающими отрицательное значение. Практичес-
ки, однако, они вполне возможны: например ^ 

ձՀ Լ» Հ-ձՀշ՚Հ-Հ-է "Почему вы 
опоздали? Сколько же мы можем вас ждать!})' нас же нет 
времени!.. 
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6. П р е л л о ж е н и е. в ы е с н я ю ш и е п р е д и к а т и в н ы й 
п р и з н а к с у б ъ е к т а 

Вопрос о предикативном признаке выражается вопро-
сительными местоимениями "кто? и "что? , , 
выступающими в функции предикатива именного сказуемо-
го. 

^ յ —> "Кем Вы будете? , ( Л ж . Фазел, Дочь 
соседа!. * • ' " Ч т о такое холод? , М . Халили. Че-
ловек). 

Для оформления вопроса о предикативном признаке 
субъекта может использоваться также и конструкция 

, « Ч Т о такое? , . 
и-՝-*-5. ( յ * ' 1 ֊ ^ ՝ « V "Господин, что такое комму-

нистическая доктрина?, (С. Хеоаят, Хаджи-ага). 
В разговорной речи часто встречается слово 

указывающее на вопрос о предикативном признаке субъекта 
(только человека). Задавая такой вопрос, говорящий желает 
выяснить, кем является субъект по профессии, по занимае-
мой должности или кем является вообще. В ответе собесед-
ник должен конкретизировать содержание того, что обозна-
чается словом т. е. назвать профессию, занятие 
и т. д. 

V Լ-ձ "Кем является ваш муж? (Дж. 
Фазел, Хатарнак). «у*-՛=г "Чем вы занимае-
тесь?» (С. Хеоаят, Хаджи-ага). 

Предложения, выражающие отрицательное значение, 
сходные по форме с предложениями, выясняющими предика-
тивный признак субъекта, в произведениях художественной 
литературы не встретились. Однако они возможны, напри-
мер: <,՝1_'л ֊>"^0 о—? ^ "Кто же ты такой, что 
даешь мне указания!, . 

Как было сказано, одним из структурных особенностей 
вопросительных предложений в персидском языке является 
возможность одновременного наличия как полнозначпых 
вопросительных слов, так и вопросительных частиц Լ_ւէ 
«ли, разве» и յ - < • «разве». Эти вопросительные предло-
жения относятся к общим вопросам, так как область поиска 
предиката суждения-ответа здесь также выражена не сло-
вами, имеющими конкретное значение, а с помощью место-
именных вопросительных слов, указывающих на обобщенное 
понятие предмета, признака и т. д. 
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Удаление вопросительных частиц ՝—?.՝ «ли, разве» и 
г-^- ՛• «разве» не приводит к резкому изменению характера 
вопросительного предложения, т. е. вопрос также остается 
общим. Ответ на такие предложения не ограничивается 
двумя возможными вариантами, как это мы имеем в пред-
ложениях с альтернативным вопросом. 

Этими вопросительными предложениями можно зада-
вать вопрос, аналогичный по значению с предложениями, 
содержащими общий вопрос (вопрос о субъекте, объекте, 
об атрибутивных и предикативных признаках и т. д.). 

Общие вопросительные предложения с частицей 1_Л 
•обычно употребляются как в диалогической, так и в так 
называемой «внутренней речи», т. е. когда говорящий не 
имеет собеседника и вопрос направлен самому себе, что 
представляет собой своеобразную форму размышления. 

Աէ̂ օ' Լ) дл* Ь1 _ 
. . . •• V • 

.ձյԱ. АЙ՝;*;.» - .^ յԱ Ь _ 
^ / V •• 

—На чем же вы добрались сюда? 
— На машине Азиз-.ола-хаиа (Дж. Фазел, Хатарнак). 

• ՝ ьТ "Важнее всего было то, что се-
годня Хосров сказал о Форуге. Что же он имел в виоу?„ 
{Н. Алави, Жертва). 

Вопросительная частица 1_Л «ли, разве» в этих слу-
чаях всегда стоит в начале предложения и относится не к 
отдельному члену предложения, а ко всему предложению в 
целом. 

Если о вопросительных предложениях, содержащих об-
щий вопрос с частицей «ли, разве», можно говорить, 
что они в основном выражают вопрос почти в «чистом виде», 
без различных эмоциональных оттенков, то о предложениях, 
выражающих общий вопрос с частицей • «разве», этого 

сказать нельзя. Эти предложения более характерны для 
живой разговорной речи и почти всегда эмоционально окра-
шены, выражая удивление, недоумение, несогласие, возму-
щение и г. д. 
. ֊ > . յ > » յ ւ ^ յ Ա - ^ с Հ յ > յ Տ գ Հ֊է • » « « » у > ХЗ Р ւ ^ Ц^э _ 

Տ Лаам^Д յ լ յ Տ -л 
— Господин, я не виноват. Госпожа была занята го-

стями. 
—А сколько их человек? (доел. Разве сколько их че-

ловек?) (С. Нафиси, Скрытые огни). 
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— Госпожа, не приведи господь, если вы и здесь зани-
маетесь тем же, что вы делали в Париже. 

—А что я делала в Париже? (доел. Разве что я делала 
в Париже?) (В. Алави, Ее глаза) . 

.յ-./Լ!Լց-> У ՀՀձ Լ 
ց յ ս Օ Տ-л>_ 

—Таким образом, они хотели наказать вас. 
—А что я сделал такого? (доел. Разве я что сделал?) 

(С. Нафаси, На полпути в рай). 
Эти предложения выражают чувство удивления и воз-

ражения по поводу сказанного. 
Вопросительные предложения с частицей ьТ "ли, раз-

ве» и "разве», содержащие общий вопрос, могут выра-
жать не только вопрос, но и отрицание. 
ձձւտշՀ.* ԼԼ .Д-о ծձ Ь Л а ֊ Ь\ 

• ՜ յ • • «—՛/ ^ / • ՝ - - յ 

«Что же я могла сделать с мертвецом? С мертвецом, ко-
торый начал разлагаться!» (С. Хедаят, Слепая сова) . 
Я Л - ֊ ֊ յ յ ^ ձ . Ь.Т . } յ Հ յ^ձ.»,՝՝ у ֊ * , յ շ կ 

^յևւ^էւ ձ; յ » յ . 0 Այ հհ^Հ ^̂ ճտ. * 
.ք»1յօ՝ 

«Меня убьют, живым закопают в землю. Кто же в этом 
огромном городе меня приютит? Деньги есть, драгоценности 
есть, но уверенности нет» [Дж. Фазел, Писатель). 

Место вопросительной частицы յ—:*—• «разве» в пред-
ложениях строго не фиксировано. Частица յ - " «разве» 
может находиться как в начале, так и в середине и в конце 
предложения. Однако следует отметить, что в последних 
двух позициях частица յ—*—" «разве» встречается реже-
Основное ее место—начало предложения. 

В ы в о д ы 

1. С помощью вопросительных предложений, содержа-
щих общий вопрос, можно спросить о субъекте, объекте, о 
действии, о различных обстоятельствах, при которых совер-
шается действие, об атрибутивных признаках субъекта и 
объекта, о предикативном признаке субъекта. 

2. Грамматическая особенность этих предложений за-
ключается в том, что область поиска предиката суждения-
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•ответа выражается специальными вопросительными слова-
ми, которые являются членом предложения. В зависимости 

•от того, на что они указывают, эти вопросительные слова 
выполняют различные синтаксические функции, выступая в 
качестве как главного, так и второстепенного члена пред-
ложения. 

3. Все вопросительные предложения с общим вопросом 
произносятся с особой вопросительной интонацией, чем они 
отличаются от предложений, сходных с ними по форме. 

4. Вопросительные предложения, содержащие общий 
вопрос, имеют две структурные разновидности: 

а) вопросительные предложения с полнозначными воп-
росительными словами; 

б) вопросительные предложения, структура которых ха-
рактеризуется одновременным наличием и вопросительных 
слов и вопросительных частиц. 

5. Общим, что позволяет эти две разновидности вклю-
чить в один тип вопросительных предложений, является то, 
что в обеих разновидностях область поиска предиката 
суждения-ответа выражена вопросительными полнозначны-
ми словами, указывающими на общее понятие лица, пред-
мета и т. д. В обоих случаях ответ раскрывает конкретное 
значение этого общего, называет определенный предмет, 
признак и т. д. Удаление вопросительных частиц не влияет 
на значение вопроса. Вопрос в обеих разновидностях явля-
ется общим. 

Обе разновидности могут выражать не только вопрос, но 
и отрицательное суждение, имеющее лишь внешнюю вопро-
сительную форму. 

Вопросительные предложения с частицами I лТ «ли, 
разве» и у-^—՛՛ «разве», содержащие общий вопрос, отлича-
ются от вопросительных предложений без частиц тем, что 
первые более эмоциональны и выражают различные оттенки 
эмоций, значение которых выявляется в контексте. 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 
ВОПРОСОМ 

Эти предложения отличаются от вопросительных пред-
ложений с общим вопросом некоторыми семантическими и 
грамматическими особенностями. 

В предложениях с альтернативным вопросом область 
поиска предиката суждения-ответа не является столь широ-
кой, как это мы наблюдаем в предложениях, содержащих 
общий вопрос, а, напротив, она сужена до альтернативного 
выбора между двумя противоположностями. Область поиска 
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предиката суждения-ответа в рассматриваемых предложени-
ях выражена именами, называющими определенный, конк-
ретный предмет, признак и т. д. 

Вопросительные предложения, содержащие альтерна-
тивный вопрос, разнообразны семантически и структурно. 
Можно выделить две большие структурные группы: вопро-
сительные предложения с определенно-альтернативным воп-
росом и предложения с неопределенно-альтернативным воп-
росом. В предложениях с определенно-альтернативным воп-
росом вторая часть альтернативного отношения выражена 
имплицитно (подразумевается), а во втором случае экспли-
цитно (т. е. вторая часть альтернативного разделения содер-
жится в самом вопросительном предложении). 

I. Вопросительные предложения с определенно-
альтернативным вопросом 

Вопросительные предложения с определенно-альтерна-
тнвным вопросом в отличие от предложений, содержащих 
общий вопрос, с грамматической стороны характеризуются 
тем, что в их структуре отсутствуют вопросительные местои-
менные слова, указывающие на область поиска предиката. 
Вопрос в этих предложениях не задается в обобщенном 
виде, он касается лишь данного, конкретного предмета, 
лица, действия и т. д. Поэтому ответы на такой вопрос не 
могут быть столь разнообразными, как в предложениях, 
содержащих общий вопрос. Ответы ограничиваются лишь 
рамками альтернативного отношения. Поскольку в предло-
жениях с определенно-альтернативным вопросом наличие 
одной части альтернативы свидетельствует о большой веро-
ятности либо названной, либо неназванной альтернативы, 
то в ответе приходится или утверждать или отрицать наз-
ванный предмет, признак и т. д. 

Ответ может быть полным и кратким. В полном ответе 
повторяется весь лексический состав вопросительного пред-
ложения в утвердительной или отрицательной форме. 

Ա VI} 1Տ1 _ 
— Про Ага-Бала говоришь? 
— Да , про Ага-Бала говорю. (С. Хедаят, Господин 

Вак-Вак) . 
Однако в ряде случаев вопросительное предложение с 

определенно-альтернативным вопросом может иметь ответ, 
в котором не утверждается и не отрицается то, что спраши-
вается в вопросе, а сообщается нечто иное, отличающееся от 
содержания вопроса. 
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Հ . Ա _ > \ ) յ Տ Հ ֊ 

Хорзад—Вы знаете этого человека? 
Мазьяр—Он был моим учителем (С. Хедаят, Мазьяр). 

.«^ЬЦ-. ^.аЬ у. -
— Госпожа ваша землячка? 
— Вместе едем из Ирана (С. Нафиси, Скрытые огни). 
Подобные ответы даются в тех случаях, когда, по мне-

нию отвечающего, говорящий не может быть удовлетворен 
простым утвердительным или отрицательным ответом и за 
ним может последовать другой, общий вопрос. Предвидев 
второй вопрос, он как бы отвечает и на него. 

Краткие ответы могут состоять из одного утверждения 

հՏ)^ 'О;1 "да,, или "нет, , а также из их 
смысловых эквивалентов. Нередко в лексический состав от-
вета может быть включено и обращение. 

.1зТ АЪ _ 
— Госпожа вернулась из Исфагана? 
—Да, господин (Ш. Партоу. Обольстительница). 

՝հՏ) ՝ - -յ-^Г 

Парвин—Так хорошо? 
Чехрепардаз—Да (С. Хедаят, Парвин—сасанидская 

девушка). ТС-^-А 0>1» Հյյ у ձձ _ 
• В» ծձ _ 

— Помнишь картину, на которой господин изобразил 
эту женщину? 

— Нет, господин (Б. Алави, Ее глаза) . 
<յյլ=ւ ь^ъ ^ и 

՚\տՀ _ 
— Госпожа Дельроба дома? 
— Нет, господин (Ш. Партоу, Обольстительница). 

.յօԼձ _ 
— Хотите описать жизнь мастера? 
—՛ Возможно (Б. Алави, Ее глаза) . 

.«ս^-յ՝, .Հ^տտ 
Я спросила: «Начальник полиции может разрешить?» 
«Конечно»,—ответил он (Б. Алави, Ее глаза) . 
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'^Дг*՜* ձ ^ Հ ֊ ձ Հ ь ^ յ _ Ս՛է 
и-? ֊?.֊»-? -

Пиле-ага—Следовательно, вы порвали со своим прош-
лым? 

Ануш—Разумеется (Б. Форси, Голубой просвет). 
Если вопрос относится к действию, то глагол может 

повториться в ответе в положительной или отрицательной 
форме. 

— Вы видели мою Парвин? 
— Видела, госпожа (Дж. Фазел, Дочь соседа). 

ս \ ^յԱՏ՝ _ 
• Հձձյօձ ծձ _ 

—Ты купил книгу, которую видели в тот день? 
— Нет, не купил (М. Шахрестани, Д ж а м и л е ) . 
В связи с тем, что в этих предложениях неизвестный 

элемент мысли, указывающий на область поиска предиката 
суждения-ответа, не выражен лексически, т. е. специальными 
вопросительными словами, для этой цели приходится ис-
пользовать другие языковые средства. Здесь особо важное 
значение получает интонация. Роль ее значительно возра-
стает. В устной речи слово (член предложения), указываю-
щее на область поиска предиката суждения-ответа, выделя-
ется логическим ударением. В письменной речи обычно кон-
текст и вся ситуация помогают определить слово, к которому 
относится вопрос. 

Вопросительное предложение с альтернативным вопро-
сом отличается от повествовательного предложения вопро-
сительной интонацией, которая характеризуется повышением 
тона и большей длительностью завершающего слога пред-
ложения. Результаты эксперимента подтверждают слуховой 
анализ. 

Порядок слов в предложениях с определенно-альтерна-
тивным вопросом совпадает с порядком слов в повествова-
тельных предложениях. Изменение порядка слов не счита-
ется специальным средством выражения вопросительности. 

Значительное место среди определенно-альтернативных 
вопросов занимают предложения, структура которых харак-
теризуется наличием частицы 1_Л «ли, разве» . Частица 
Լ » Т «ли, разве» в современном персидском литературном 
языке является сигналом вопросительности. Интересны по 
этому поводу высказывания известного иранского писателя 
М. Джемаль-заде, для которого частица 1_И представля-
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ется как бы эквивалентом вопросительного знака. М. Дже-
маль-заде говорит, что во всех случаях он вместо европей-
ского вопросительного знака (?) употреблял и употребляет 
частицу I «ли, разве»2 8 . 

Однако вопросительная частица 1_Л не является сред-
ством выделения слова, указывающего па область поиска 
предиката, а употребляется в общевопросительном смысле. 
Поэтому она не может относиться к отдельному члену пред-
ложения, а относится ко всему предложению в целом. Сле-
довательно, найти слово, к которому относится вопрос с 
помощью частицы Լ_ւ1 «ли, разве», невозможно. Для этой 
цели в предложениях с частицей ւ_Հէ используется логиче-
ское ударение как интонационное средство. С помощью 
ударения (при одном и том же лексическом составе и грам-
матической структуре) можно выделить любой член пред-
ложения и получить разные оттенки значения. 

Так, например, в предложении Տ յ ֊ > \ 0 յ յ ՝ ^ \ յ Ա-Ա; ւ>\ 
"Читали ли вы Шахнаме?, ударением можно выделить раз-
личные члены предложения. С ударением на ^ о - " ՝ » - ^ 
"читали?, вопрос будет относится к сказуемому. Говоряще-
го интересует, читал ли его собеседник Шахнаме или нет. 

В другом контексте с соответствующим ударением на 
слове «вы?» вопрос уже будет относиться к подле-
жащему. Здесь говорящий хочет узнать, сам ли собеседник 
читал книгу или кто-либо другой. 

Наконец, в третьем контексте ударением может выде-
ляться дополнение (вопрос о данной книге или о какой-
нибудь другой). 

Как известно, вопросительная частица обычно сто-
ит в начале предложения. Однако возможно также исклю-
чение из этого общего правила. 

Տլ '̂..» .̂...,„> ւձ;-»-? Ь.Т Слхс , ԱՅ' у ы 
«А за все это время ты не лгала мне?» (С. Хедаят, 

Маски). 
Вопросительные преложения с определенно-альтерна-

тивным вопросом соотносятся с предложениями, выражаю-
щими общий вопрос, с их помощью можно ставить вопрос 
о любом интересующем нас предмете, признаке и т. д. 

Рассмотрим коммуникативную направленность предло-
жений (с частицей Լ-?.1 и без нее), содержащих определен-
но-альтернативный вопрос. 

Ир Длслио чгр. օ_>Ա-2> 
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1. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е с у б ъ е к т 
д е й с т в и я и л и с у б ъ е к т по о т н о ш е н и ю 

к к а к о м у - т о п р и з н а к у 

В этих предложениях вопрос задается говорящим не о 
субъекте вообще, как это имело место в предложениях с об-
щим вопросом, а о конкретном лице, предмете и т. д., наз-
ванном в предложении. В качестве таких слов в большинст-
ве случаев используются личные местоимения и имена 
существительные в синтаксической функции подлежащего. 
Для определения неизвестного элемента, указывающего на 
область поиска предиката суждения-ответа, в предложениях 
с определенно-альтернативным вопросом с частицей и без 
частицы 1_И большое значение имеют контекст и ситуация. 
Область поиска предиката в таких предложениях иногда 
может подчеркиваться при помощи усилительной частицы 
с * «тоже». В структуре таких предложений она служит 
дополнительным средством выделения того слова, к которо-
му относится вопрос, и помещаясь после него, выделяется 
вместе с ним логическим ударением. 

Տ յւ. ^л о ^ . Հյձ\ ֊ "Эта картина тоже принад-
лежит им?„ (Б. Алави, Ее глаза), «л Աձ ь \ _ 

«Вы тоже его единомышленник?» (С. Нафиси, 
Скрытые огни). 

2. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е 
о б ъ е к т д е й с т в и я 

Объект действия в данных предложениях выражается 
личными местоимениями и существительными, выступающи-
ми в синтаксической функции дополнения. Со значением 
дополнения эти имена могут выступать как отдельно, так и 
в сочетании в предлогом и послелогом. 

Հյ^-Տի* ՝-»;—=>- ւ» Ь -чУ* Ա-»> — ^ "Свидетель-—Вы со 
мной говорите?» (Б. Форси, Костыли). > — 
տ ^ - ^ ե ^ "Разговор все еще идет про войну?, (С. Хедаят, 
Парвин—сасанидская девушка). 

3. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е д е й с т в и е 

В предложениях этой группы вопрос относится не к дей-
ствию вообще, а к тому конкретному действию, которое наз-

3 2 1 
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вано говорящим. В большинстве случаев субъект действия 
не выражается отдельно, а содержится в самом глаголе, хотя 
и немало таких предложений, в которых субъект получает 
отдельное лексическое выражение. 

ԳՅյՀ - т*^* "Девушка—Повезешь?, (Б. Форси, Кос-
тыли). ՝ - "—Согласен ли ты? , (С. Хеоаят, 
Мазьяр). У - "—Ты спросил?, (Б. Алави, Ее глаза). 

. . *—Ужин готов? , (Там же). 

4. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е р а з л и ч н ы е 
о б с т о я т е л ь с т в а 

а) Вопрос о способе действия в предложениях с опре-
деленно-альтернативным вопросом выражается при помощи 
слов, выполняющих синтаксическую функцию обстоятельст-
ва образа действия. 

\ Ь 1 "Вы все хорошо взвесили?. (С. 
Хедаят, Мазьяр). о ^ Ъ У "Ты одна здесь 
живешь?,, (Ш. Партоу, Обольстительница). 

б) Вопрос о месте может относиться как к действию, 
так и к местонахождению субъекта или объекта и в основ-
ном оформляется при помощи наречий или имен со значе-
нием места. 

տ՜ձ^յ р—Ы5 о\5՝ У1—° - V?* "Кобра—Мама, ему ук-
рыться там внизу?, (Б. Форси, Крыши и под крышами). 
« Т е — " З д е с ь дом господина Хад-
жи-абу-'Гораба?, (С. Хедаят, Хаджи-ага). 

в) Для оформления вопроса о времени используются 
наречия и имена существительные, указывающие на опреде-
ленное время, в течение которого совершается действие. 

<>՝*-• 1 о_)13 Ь1 "Давно ли она переехала туда? , 
(М. Афгани, Муж Аху-ханум). и^-е ֊ թ ր 

"Давно ли ушла Азиз-ханум?, ( М . Шахрестани, 
Джамиле). 

г) Вопрос о причине и цели. 
Տ^— յԱ-ւ^ уаЬЦ "Все эти разговоры из-

за кино?, (М. Афгани, Муж Аху-ханум). 

ձՏ^աՏ^յ ւձկլ յ-^յ յօ — 
Врач сказал—Мне кажется, ему очень плохо. 
—Из-за самой обыкновенной икоты? (Грех любви, пе-

ревод Ш. Сафа) . 
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5. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е а т р и б у т и в н ы е 
п р и з н а к и с у б ъ е к т а и л и о б ъ е к т а 

а) Предложения, содержащие вопрос о принадлежно-
сти, оформляются при помощи изафетных словосочетаний, 
указывающих на принадлежность субъекта или объекта 
определенному, конкретному лицу или предмету. 

յտ гл ^ ս ւ ֊ ֊ ձ տ յ ^յԱծ^֊^տյ> Ь\ "На улицах Европы 
тоже бывает грязь? . (М. Хеджази, Зиба). 
"Он пошел в комнату Мохтарам? , (С. Хедаят, Хаджи-ага). 

б) Для выражения вопроса о качестве в большинстве 
случаев употребляются прилагательные, а также другие 
слова со значением качественных признаков. 

<Го,՝> է ) "Произошло неприятное собы-
тие? , (С. Хедаят, Парвин—сасанидская девушка) , сО V 

"Ты женишься, и на деревенской девушке? , 
(С. Хедаят, Когти). 

в) В отличие от предложений с общим вопросом в оп-
ределенно-альтернативных предложениях вопрос о количе-
стве ставится определенно. Поэтому при оформлении таких 
вопросов используются слова со значением конкретного 
количества.^ 

">•>>? г1^ "Это что—один чарек29 слив?, (С. 
Хедаят, Хаджи-ага). 

6. П р е д л о ж е н и я , в ы я с н я ю щ и е 
п р е д и к а т и в н ы й п р и з н а к с у б ъ е к т а 

Вопрос о предикативном признаке субъекта строится с 
помощью существительных, прилагательных, личных место-
имений, выполняющих^ синтаксическую функцию сказуемого. 

о ) о-?.՝ "Феей ли была эта женщина?, (М. 
Афгани, Муж Аху-ханум). л Ц - ^ "Вы преподава-
тель? , (Б. Алави, Пляска смерти). լ^ ՝^ . ՝ Ա-2> "Вы 
иранец?, (Б. Алави, Ее глаза). 

Как показывают приведенные примеры, вопросительные 
предложения с определенно-альтернативным вопросом соот-
носятся с предложениями, содержащими общий вопрос. Од-

29 Чарек—мера веса (750 г). 
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нако эти предложения семантически более объемны, чем 
•предложения с общим вопросом. 

Кроме указанных вопросов рассматриваемые предло-
жения могут выражать вопрос о реальности какого-либо 
действия. В этих предложениях вопрос относится не только 
•к действию, но и к дополнению, к различным обстоятель-
ствам. 

Տ ՚ յ ֊ յ գ յ - ^ . Ц— 1̂ ւտ1 "Простите, господин, вы 
по-русски говорите?. (Ж. Аховват, Разноцветные картины). 

"Читали ли вы "Записки из мертвого дома. Достоевского?. 
(С. Хедаят, Катя). ">֊•>-?.՝ у "Были вы в Пех-
леви?. ( Б . Алави, История моей комнаты). 

Как отмечалось, частица 1_>Т «ли, разве» является по-
казателем вопросительности. Однако следует отметить, что 
в ряде случаев, в зависимости от контекста, предложения с 
частицей 1_»Т выражают не только вопрос, но и некоторые 
дополнительные модальные значения, сомнения, предполо-
жения, отрицания и т. д. 

Следующие предложения с частицей выражают 
сомнение говорящего по поводу высказанной им в вопросе 
мысли. 

հՏ)5) Օ-Ճ-՚Հ- У ՝—->)У° У" У 

.0>յ ձձ ^յՀ • ^Մօ^ճ- Ц_>Т 
ՀձյԼ* ՀյԼԼւշշձ.,) Լ I 

«Во всяком случае на нас лежит большая ответствен-
ность. В такой день мы их не должны так оставлять. Поэто-
му и пришла мне на ум мысль стать депутатом. Достойно 
ли это моего положения? Нет». (С. Хедаят, Хаджи-ага). 
I (ЛАМ . ^ Х » » Օ յ ^ Ա ' О ձ ? 0 ֊ > ֊ л Т у > у - Հ - ' } ь ^ . э о ^ » 

Ь.Т ^Ա^» ՝«« ^ ^յԱ»՝ Ь- ՚ 

«Несколько раз приходила мне мысль о том, что я в 
гробу. По ночам моя комната как бы сжималась и давила 
на меня... Знает ли кто-нибудь об ощущениях после смерти?» 
(С. Хедаят, Слепая С О Е Э ) . 

Часто в предложениях с частицей и без нее, когда 
глагол выражен в отрицательной форме, вопрос содержит 
дополнительное значение неуверенного предположения в 
реальности факта. Говорящий в этом случае предполагает по-
лучить положительный ответ. 

^ մ օ ^ յ ֊տՏ рЛ* ւձև у * . « Ы 
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- ^ ' յ ^ յ ՝ * ֊ »>? ֊„ձձ յ ՚ յ "Разве не было разговора о письмах 
и судебных досье? Она ответила: —Почему же нет, они 
положили перед собой кучу писем и читали. (М. Хеджази, 
Зиба). >՝՝> \> յ ՝ "Не видел ли ты его? 
Он отметил: —Да, видел, [М. Масуд, Ночн:ле_ тайны). 

Вопросительные предложения с частицей^.՝ «ли, разве», 
кроме того, могут в определенных контекстах употребляться 
для выражения достаточно твердого убеждения в проти-
воположности того, о чем спрашивается в вопросе. 
Этим они сближаются с риторическим вопросом, выражаю-
щим отрицательное суждение. 

ձՀ՝՝}-3 сЛ Կ ՝; ?'ս >տ> յ ՛ ֊ ^ ֊ ^ - ^ ֊ « ^ 

— Если бы он сказал тебе, что намерен взять в жены 
женщину по имени Зиба с таким прошлым, как ты знаешь, 
что бы ты ответила? Разве одобрила бы? 

— Да, ты прав,—сказала она,—Парвиза жалко, он не 
должен стать моим мужем (М. Хеджази, Зиба). 

В отдельных случаях отрицательная форма глагола в 
предложениях с частицей 1_Л «ли, разве» и без нее озна-
чает не отрицание, а придает вопросительному предложению 
более вежливую форму. 

Ч С ^ ^ У Ա - Հ ֊ ? С;-* * — լ - ? • ՝ "Вы не получили моего пись-
ма? . (Дж. Фазел, Писатель). ^ о - Ь «_>ь;\ _ յ Օ ^ 
"Гол-Али —Господин, у Вас ко мне нет дела? , ( Б . Форси, 
Голубой просвет). 

Во всех приведенных примерах частица * * не выражает 
•отрицания, а является лишь способом более вежливой фор-
мы выражения вопроса и может быть опущена. С изъятием 
из предложений частицы -*֊> общее ее значение не меняется. 

Среди вопросительных предложений, выражающих оп-
ределенно-альтернативный вопрос, следует выделить пред-
ложения, в которых содержатся различные оттенки уверен-
ности предположения говорящего относительно возможности 
получения положительного ответа. 

Обычно структура таких предложений характеризуется 
наличием модальных слов, усилительных частиц и поясни-
тельных союзов, выражающих модальные оттенки уверен-
ности, предположения, сомнения и т. д. 

Вопросительные предложения, содержащие определен-
но-альтернативный вопрос с усилительной частицей 
«ведь», «же», употребляются в тех случаях, когда говорящий 
предполагает получить положительный ответ. Если в этих 
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предложениях глагол имеет положительную форму, говоря-
щий ожидает получить утвердительный ответ, а если глагол 
в отрицательной форме, то предполагается получить отрица-
тельный ответ. 

^ I է՚ձ.* Л Հ ^ ծՏ У 

— Ты же хорошо его знаешь? 
— Да , господин (С. Хедаят, Хаджи-ага) . 

9յօԼ-л ^ԱԼ^օյտ- ծՏ Ь յ \ _ 
Լ> > Ч»- ՝ Ա ^ ֊ յ ծձձ АО _ 

•г у •; • յ յ 
— Вам же этот материал нравится? 
— Да , да, очень хороший материал (Б. Алави, Ще-

голь). 
^ и Т ծձ Տ՜Ա. _ 

—В зале холодно, да? Сегодня ведь не топила 
—Нет, вы так распорядились. (Б. Алави, Ее глаза) . 
Поскольку в подобных предложениях выражается пред-

положение, то не исключена возможность, что предположе-
ние говорящего окажется ошибочным и при отрицательной 
форме вопроса будет дан положительный ответ. 

4^>յՏձ дЛ 2У> _ օ և > 

... _ 
Мать—Ты ведь не открыла дверь? 
Кобра—Нет, открыла... (Б. Форси, Крыши и под кры-

шами). 
Сравнительно большей степенью уверенности в воз-

можности положительного ответа характеризуются предло-
жения с определенно-альтернативным вопросом, в структуре 
которых содержится модальное слово ^ - ֊ ^ «следователь-
но» и пояснительный союз "•* ֊>. «значит», «то есть». 

В большинстве случаев такие вопросительные предло-
жения употребляются в тех случаях, когда говорящий на 
основании ранее услышанного от собеседника высказывания 
может что-то предположить и, желая проверить, уточнить 
истинность своего предположения, выражает его в форме, 
вопроса: 

ՀՏ \\ է լ—ձշՏԼՅւձ 

-

Мехди—Один или же максимум два часа мы будем в 
пути : 

Ягуб—Значит, ночыо будем в пути? 
Мехди—Да [Г. Морад, Калате-гол). 
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- Ч г - ՀՀ* ՝՛) С ! ^ ՝ ( З ^ У օ կ յ * -

յ ; 1 Տ 1 и Л . . . о , 1 _ 

У -
— Да, господин, это я писал новеллы в журнале «Азии». 
— О... значит, вы господин Рашид, известный писатель? 
— Спасибо, господин генерал (Дж. Фазел, Писатель). 

Տ ՛ Տ . >*• * > Հ յ ՚ ՚ ՜ Հ * \ Օսձ 

— Общение с этим уважаемым господином и очень по-
лезно и очень опасно. Но, если хотите знать правду, вреда 
больше. 

— Значит, говорите, он ненадежный человек? 
— Конечно (С. Нафиси, На полпути в рай). 
В отдельных случаях уверенное предположение может 

выражаться также и модальным словом «конечно». 
о "Вы конечно, мусульманин?. (Э. 

Голестан, Азар—последний месяц осени). 
Меньшая степень уверенности в положительном ответе 

содержится в предложениях со словами "может быть. , 
"кажется. . "наверное, и т. д. 
?յօ\օյ ֊2> ւ»—» "Может быть, вы ждали ме-

ня?. (С. Нафиси, Последняя память Надир Шаха). 
9Հշձձ^* յ ֊ յ Ս-սօ Լ-^-Ч՝ р-ձԱ- "Фереште-ханум, кажет-
ся, вам здесь очень скучно?. (С. Нафиси, Скрытые огни). 
• Տ յ ^ ^ Ա - ձ ^ \> լ յ ^ ^ - "Наверное, вы Хаджи 
знали раньше?. (С. Хедаят, Даш Аколь). 

Вопрос о возможности совершения какого-либо действия 
может выражаться при наличии модальных глаголов в 
составе вопросительного предложения, которые выражают 
мысль об объективной возможности определенного действия. 

о ^ Ь ' Т ^ Ա ֊ - » յ յ ս յ ս - Հհ Ы "Можешь 
.ли ты написать политические пламенные статьи?. (М. Хед-
жази, Зиба). о 1 — ^ Ь Ь՛՛'-?.՛* -
"Парвиз—Можете ли показать мне эту картину?. (С. Хе-
даят, Парвин—сасанидская девушка), у. ;-*-5 

с;-»-? Ь "Можете показать мне пишущую ма-
шинку?. (Б. Алави, Не глаза). 

Часто в предложениях, выражающих определенно-аль-
тернативный вопрос, содержатся дополнительные эмоцио-
нальные и модальные оттенки значения. Это особенно ярко 
выражено в предложениях с частицей «разве». 
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В следующих предложениях с частицей у - • «разве» 
выражается удивление говорящего по поводу высказывания 
собеседника. 

- յ ֊ յ յ ֊ տ - տ с^у ^ ^ յ Ա ս ^ ֊ -

—О, боже, хоть бы п мать была жива и снова увидела ее! 
Я спросил—Разве се мать умерла? (Дж. Фазе л, Писа-

тель). 
Տ՚Ս^.Տ.^0 Ա : — շ ձ ц Լք-Ц'' 

«До сих пор все купившие эти умывальники хвалили их. 
Разве ты сам их делаешь?» (М. Афгани, Муж Аху-ханум). 

Предложения с частицей У - Л ֊ - * «разве» могут выра-
жать сомнение говорящего относительно высказанной мысли. 

—Ведь мы с тобой здесь родились. 
— Разве все должны умереть там же, где родились? 

(С. Нафиси, Скрытые огни). 
յ , 1 յ̂ յ Լ=0 1!> յՏ* -^^ՕԼՅ а ՀՀ* և Ա^մ 

Տ'ՅՕ\ Ծ Տ Տ Տ 

«Вы хотели быть со мной искренним. Разве до сих пор 
вы меня обманывали?» (Б. Алави, Ее глаза) . 

Иногда вопросительные предложения с частицей ֊ -
употребляются для выражения дополнительного модально-
го оттенка возможности. С точки зрения говорящего воз-
можным является именно то, о чем спрашивается в вопросе. 

Հ յ ձ Հ> 13 դ հ ^ Օ Л ՝ . յ յ = ֊ ^ ' . յ ^ - Յ . . — 

Տ՚օյ^օ у*. Տ Ь ձ* _ 
—...Не знаю, от чего с утра мне грустно. 
— Может быть, ты с кем-то поспорила? (С. Нафиси. 

На полпути в рай). 
քտ՝ճ հհ* С^оу ՀՀՅ\ ... _ 

հհ* у X* — ւ» \ 
յ յ լ . _ 

Ануш—Это последний удобный момент. Я решил за-
кончить своп дела. 

Пиле-ага—Может быть, у тебя есть ко мне претензии? 
Ануш—Кажется, да (Б. Форси, Голубой просвет). 
Вопросительные предложения с частицей • при-

меняются также для выражения уверенного предположения в 
противоположном действии. Поэтому в определенных кон-
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текстах они получают значение риторического вопроса. При 
•атом предложения с отрицательной формой глагола выража-
ют утверждение, а предложения с утвердительной формой 
глагола отрицают мысль, заключенную в вопросе. 

V х - * ՜ * о-* - ^ ձ Տ с ; ՛ ֊ ? յ ? յ * ^з'-ь1 ֊^' Я попро-
сила денег в долг. Он сказал: "Разве я меняла?, (А. Ха-
лили, Тайны ночи). 

^-«-յյԼօ к յ^ճ֊ ^Տևօ՝ ^Ա» յ , , . . . 
Հյք՝*Հ) Ог® ՛ս Хс г̂'.Ажл А— _ 

«...и, притворившись наивной и непонятливой, она шутя 
сказала: 

Какой ты ребенок? Разве мы живем в шестнадцатом 
веке? 

—Знаю» (Грех любви, перевод Ш. Сафа) : 
Предложения с частицей у Л ^ с соотносятся с предло-

жениями, содержащими общий вопрос, т. е. с их помощью 
можно задать вопрос о любом интересующем нас предмете, 
действии и т. д. При этом частица = не является сред-
ством выделения слова, к которому относится вопрос. Об-
ласть поиска предиката суждения-ответа здесь так же, 
как и в предложениях с частицей 1_И и без нее, выделя-
ется логическим ударением. 

Позиция частицы у З ֊ - * в предложении весьма разно-
образна, что видно из нижеследующих примеров. 

յ կ յ ^ յ ձ * "Разве вы не любите музыку? , 
(Б. Алави, Пляска смерти). с- ֊»!**» հ Յ ) Տ ) 

ՀՃ "Разве можно работать но четырнадцать часов вдень? 
(М. Хеджази, Зиба). ^ ՝ ՝ •>—օևօ "Боже мой! Разве 
ты глухой?» ւ Э. Голестан, Азар—последний месяц осени). 

Среди вопросительных предложений, содержащих оп-
ределенно-альтернативный вопрос, встречаются и такие, ко-
торые в своем составе имеют местоименные слова "ли, , 

"что? , и ; . ? — ^ "как? , . Утратив свое основное 
местоименное значение, эти слова употребляются в функции 
частиц. 

Так, с помощью частицы «ли» вопрос может 
оформляться только в том случае, если предложение имеет 
утвердительную форму. Эти предложения всегда произно-
сятся с вопросительной интонацией. 

При этом в предложениях, имеющих в своем составе 
частицу «ли», вопрос может относиться не к любо-
му интересующему нас предмету, как это мы наблюдаем 
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во всех предыдущих предложениях (с частицами и без 
частиц), а только к действию, к сказуемому. 

Տ'յօ\ ծՏձձ \у> ^յւ^յ յ 1 = յ 13 ^ л "Говори-
ли ли вы до сих пор своей матери о моей просьбе?» (Б. 
Алави, Не глаза). ^ М ՝ » ^ и ֊ з и > > с>՝ >> 
"Смотрели ли вы внимательно в лицо этого старого кресть-
янина?» (Б. Алави, Не глаза). 

Частица У "ли„ может находиться не только в на-
чале, но и в середине предложения. 

յ յ^ձԱ 1-օյ.̂ յ Այ^յ յյ^ՏԼ»^ . . . յ ֊ յ ճ ^ ծձ^ ... 

1*л>ц—л օյ^-սւ ". . .Все кашляет... Говорит, простудился. 
Слышали ли вы о хронической простуде?» (Там же). 

Обычно частица "ли» употребляется самостоя-
тельно, но возможно и ее сочетание с частицей 

Տ՚յ^յԱև.^, հհ* > Լօ ^л» Ь \ 
«Вы когда-нибудь вспоминаете обо мне?» (Дж. Фазел, 

Дочь соседа). 
При наличии частицы «как» предложение при-

обретает эмоциональные оттенкн удивления, недоумения, 
несогласия, возмущения и т. д. 
«-Տ-Ս ս —о ^ ձտյ ^Т г, 

Տ յ ^ Լ ^ Հ ^ ^ձՏձ <>օ ձյճ շ* 9 յՎ\տ>յՏ 

Раджабов увидел это пятно и спросил: «Почему запач-
кали платье?»... Отец повернулся к Раджабову: «Как, вы 
увидели пятно?» (Б. Алави. Пляска смерти). 

з ^ л Ատ К _ յ յ ^ ե ^ յ օ է 

Абдарбаши—Эти дела не касаются народа... 
Ашуб—Как! Народ не принимает участия? Народ не 

ставится ни во что! Конституция умерла! (М. Хеджази, 
Зиба) . 

Частица может употребляться в сочетании с час-
тицей у - ՛ ՛ , а также присоединяться к предложениям, име-
ющим в своем составе частицы ьТ и 

յ ֊ ՝ > " ծ » * ^ ՝ 5 ք «Дг44^ Տ ? з 3 " г*-^*- - х^։ 

Տ՚յձ-օ 4 յ\ _ ^ յ ^ յ » . ՛օն» 

Старый жандарм—Ну-ка посмотрю... в складе... недо-
статка не замечаешь? А в инвентаре, который дан тебе на 
хранение? 

Баба-Хейдар—В инвентаре? А что? (5. Форси, Лест-
ница). 

ЬТ 
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"Как! Разве вы иранец?* (М. Джемаль-Заде, Были и не-
былицы). 

Հյ^^ձ Хс ^ յԼէ՝, յ ^ յԼե՝ о-?.՝՛ 
"Как! Разве эта соседняя комната не свободна?» 

(Б. Алави, История моей комнаты). 
Частица ^ (ц^и^-) "что„ употребляется как само-

стоятельно, так и в сочетании с частицей X * и в основном 
выражает чувство недовольства,^возмущения, упрека. 

. . . ^ Ъ у յ Լ օ ^ Տ ՝ 1Տ1 1Տ\ . . . 

հ ^ հ տ - հ * ^ յ ՝ ^ м и . 

«...Нет, нельзя, господин... уходи, господин, у меня ра-
бота поважнее, чем твоя... 

—Что?! Ты еще грубишь?» (М. Хеджази, Сделайте Мах-
муд-ага депутатом!). 

.их? у л ծՏ 

յ յ - ^ ֊ յ 1 (Տ յ օ 1 ֊ Հ ) > 

— Дано указание разрыть могилу Гульнар, чтобы про-
вести медицинское обследование. 

Мой отец вспылил: 
—Что?! Чтобы пошли раскапывать могилу моей жены? 

(Дж. Фазел, Хатарнак). 
ծ շ ւձ1 ..•ՀյԼօշՏ .յ ֊ ՚օձ-ՀՀ.* ,ձ>1 _յ\ հհ* — 

'С՜՝®՜? Հ^^՝^"^ 

Махмуд—Я говорю, чтобы ты из тех 800 туманов без 
всякого разговора отдал бы половину мне. 

Хаджи—Что?! Разве ты сошел с ума? (М. Хеджази. Сде-
лайте Махмуд-ага депутатом!). 

II. Вопросительные предложения с неопределенно-
альтернативным вопросом 

Как указано выше, одна из структурных особенностей 
вопросительных предложений с неопределенно-альтернатив-
ным вопросом заключается в том, что в их строе вскрыва-
ются две противоположные и взаимоисключающие части 
альтернативы, которые объединяются союзом Լ-* «или». 

В отличие от предложений, содержащих определенно-
альтернативный вопрос, в предложениях с неопределенно-
альтернативным вопросом словесное выражение обеих частей 
альтернативы свидетельствует об одинаковой степени воз-
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можности как первой, так и второй альтернативы, т. е. по 
степени вероятности обе альтернативы равноправны. Поэто-
му в предложениях такого типа исключена возможность 
предположения какого-либо ответа. 

Ответ на такой вопрос не может быть кратким, т. е. не 
может ограничиться одним утверждением <•՝՛-? «да» или 
отрицанием «нет»30. Каждый раз необходимо выбирать 
одну из названных частей альтернативы. 

По своему смысловому значению данные вопроситель-
ные предложения не отличаются от предложений, содержа-
щих общий вопрос. В структурном отношении они могут 
быть разнообразны в зависимости от значения вопроса. Об-
ласть поиска предиката суждения-ответа выражается не в 
обобщенном виде, а конкретно. Поэтому первая часть аль-
тернативного разделения соотносится с предложениями, 
содержащими определенно-альтернативный вопрос (с части-
цей է лТ, и без нее), вторая же часть альтернативы проти-
воположна первой и может быть выражена как одним сло-
вом, так и целым предложением. 

Как показывает материал, в персидском языке в боль-
шинстве случаев вопросительные предложения с неопреде-
ленно-альтернативным вопросом выражают вопрос о дей-
ствии. Однако в целом ряде случаев вопрос может отно-
ситься и к субъекту, объекту, действию и т. д. 

1. Вопрос о субъекте. ^ 
"о-* հ Տ ^ օ ^ հ ^ з — ՚ 4.1 "Кто больше шалун—я или ты?„ 

<М. Хеджази, Зиба). 4. յկ о ՝՛; о ^ у 
"Ты открыл дверь машины или он сам открыл?, (.И. Аф-

раште, Фарс о племяннике). ս ւ_ւ г У-? 
"Роза тебе ближе или твоя мать?, (С. Нафиси, Скрытые 
огни). 

2. Вопрос об объекте. 
"•՝՝_> Ь "Умеренность тебе 

•больше нравится или роскошь? (М 'Хеджази, Зиба). 
3. Вопрос о действии. 

Կւ Հյ-Հ*^ ձ Հ } "Ты нашел себе 
защитника или нет?, (А. Халили, Благороднейшее созда-
ние). լ՝. լ * -4 լ ? Կ՛ "Принес ли 
почтальон письма или нет?, (Б. Алави, Ее глаза). Ա-2> / = ֊ ՝ 

Ь յ յ ^ օ .Л?.՝-*—А г*-5 У "В конце концов, 

30 Исключение составляют лишь предложения, выясняющие вопрос о 
действии, в которых вторая часть альтернативы выражена одним отри-
цанием А՝ и յ ^ ձ . или же в отрицательной форме глагола. 
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вы друг друга любите или нет?" (Грех любви, перевод Ш. 
Сафа). 

4. Вопрос о различных обстоятельствах. 
а) Вопрос о способе действия. 
Ч^и^-л շյԼԼ^ձԼ.Հ. Ь և Հ յ յ -—о Ц-о "Вы одни при-

ехали в Лондон или с женой?, (Грех любви, перевод 
III. Сафа;. Ь ^ у ч ձ * -"-՚ "Сидя он должен есть 
или стоя?, (М. Афраште, Фарс о племяннике). 

б) Вопрос о месте. 
ь. յ յ Հ * Լ ք Ь \ "Дома Фаррох или нет?, 

(М. Каземл, Страшный Тегеран). ՝ - ? . Կ ւ ՝ 
"Во сне я вижу или наяву 0 , (А. Халили, Человек). 

в) Вопрос о времени 
Ь յ ֊ յ յ^Տ՝ ^Ա-^. о-?.՝ ք-***--** ^ Ա յ у "Вы 

заключили договор в период правления Мотасема или до 
него?, (С. Хедаят, Мазьяр). *•՝՝>•» У ֊>^4 Ь յ>\ "Перед 
обедом или после обеда?,, ( М . Афраште, Фарс о племян-
нике). 

г) Вопрос о причине. 
ь & У Это было 

от бессонницы или от мучительных воспоминаний о своем 
друге? , (С. Хедаят, Водоворот). 

5. Вопрос об атрибутивном признаке субъекта или 
объекта. 

տյտն^և "Легкую музыку хотите 
или серьезную?, (Б. Алави, Пляска смерти). 6. Вопрос о предикативном признаке субъекта. 

Ь. с—и с;-?.'՛ "Господин смотритель, 
это подлинник или репродукция?, [Б. Алави, Ье глаза). 

Как показывают примеры, в предложениях с неопреде-
ленно-альтернативным вопросом используются те же слова, 
что и в предложениях с определенно-альтернативным вопро-
сом, т. е. для выражения вопроса о субъекте и объекте 
употребляются личные местоимения и имена существитель-
ные, выступающие в функции подлежащего и дополнения, 
для выражения действия применяются имена со значением 
действия и т. д. 

В ы в о д ы 

1. Вопросительные предложения с альтернативным воп-
росом подразделяются на две большие структурные группы: 
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вопросительные предложения с определенно-альтернативным 
вопросом и вопросительные предложения с неопределенно-
альтернативным вопросом. 

2. Предложения, выражающие определенно-альтерна-
тивный вопрос, содержат в своем составе лишь одну часть 
альтернативного отношения, а вторая часть альтернативы 
подразумевается. В вопросительных предложениях с неоп-
ределенно-альтернативным вопросом лексически выража-
ются обе части альтернативы, которые соединяются разде-
лительным союзом I—յ. 

3. В этих вопросах ответ не может быть столь разно-
образным, как в предложениях с общим вопросом. Ответ 
ограничивается лишь двумя вариантами. В предложениях, 
выражающих определенно-альтернативный вопрос, утверж-
дается или отрицается названная или неназванная часть 
альтернативы. В предложениях же с неопределенно-альтер-
нативным вопросом почти исключен утвердительный и от-
рицательный ответ. Здесь приходится выбрать одну из 
названных частей альтернативы. 

4. Как вопросительные предложения с определенно-
альтернативным вопросом, так и предложения, выражающие 
неопределенно-альтернативный вопрос, не включают в свой 
состав вопросительных местоименных слов, указывающих 
на область поиска предиката суждения-ответа в более обоб-
щенных чертах. Слово, к которому относится вопрос, в пред-
ложениях с альтернативным вопросом называется конкретно 
и выделяется интонационно (логическим ударением). 

5. Предложения с альтернативным вопросом соотносят-
ся с предложениями, выражающими общий вопрос. С помо-
щью этих предложений можно ставить вопрос о любом 
интересующем нас предмете, признаке, т. е. вопрос о субъек-
те, объекте, действии, о различных обстоятельствах и т. д. 
Однако предложения с определенно-альтернативным вопро-
сом могут оформлять и такие вопросы, которые не соотно-
сятся с предложениями, содержащими общий вопрос: 

а) вопрос о реальности какого-либо действия, 
б) вопрос о возможности совершения действия, 
в) вопрос о различной степени предположительности 

действия. 
6. В структуру вопросительных предложений с опреде-

ленно-альтернативным вопросом включаются различные воп-
росительные частицы. В состав же вопросительных предло-
жений с неопределенно-альтернативным вопросом, по нашим 
материалам, может входить лишь частица I »Т «ли, разве». 

7. Предложения с определенно-альтернативным вопро-
сом характеризуются большей модальностью и эмоциональ-
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ностью, нежели предложения с неопределенно-альтернатив-
ным вопросом. По-видимому, это объясняется наличием в 
первых различных вопросительных частиц и модальных 
слов. 

Я. Вопросительные частицы !_и «ли, разве» и ° 
"разве» не являются средством выделения слов, к которым 
относится вопрос. Они имеют как бы общевопросительный 
характер и могут выражать ряд сходных дополнительных 
модальных и эмоциональных оттенков, что характерно пре-
имущественно для предложений с частицей Частица 

?.Т в большинстве случаев является лишь показателем 
вопросительности. 

9. Основным средством выражения вопросительности в 
предложениях с альтернативным вопросом является вопро-
сительная интонация. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТОНАЦИИ 
ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Человеческое ухо довольно легко может определить, что 
в данном языке дифференцируется интонацией, что чему 
противопоставляется (например, вопрос—утверждение). Но 
слуховой анализ не позволяет нам дать какие-либо точные 
количественные характеристики воспринимаемым различиям 
и, тем более, почти не может определить, за счет каких 
акустических признаков создаются эти различия. Поэтому 
необходим эксперимент, нужны такие электро-акустические 
записи интонации, которые после их соответствующей рас-
шифровки могли бы быть представлены в различных коли-
чественных характеристиках—цифрах и графиках. Кроме 
того, записи эти важны и тем, что по ним мы можем судить 
не только об интонации в целом, но и об отдельных ее 
'компонентах. 

Эксперимент ставился с целью выяснить: 
а) Интонационное отличие вопросительного предложе-

ния от повествовательного; что является фонологически зна-
чимым в арсенале акустических средств, связанных с выра-
жением вопроса; 

б) Взаимосвязь интонационных и лексических средств 
в вопросительных предложениях в современном персидском 
языке. 

В качестве исследуемого материала были использованы 
вопросительные предложения, взятые из произведений худо-
жественной литературы, а также сконструированные приме-
ры. Весь материал был произнесен двумя дикторами (жен-
щиной и мужчиной). Оба диктора—уроженцы Ирана, вла-
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деющие нормами орфоэпически правильного произношения. 
Исследования проводились на интонографе конструкции 

Л Э Ф И П Р в фонетической лаборатории Института восточ-
ных языков при МГУ. Скорость движения кинопленки при 
записи—250 м/сек. Весь материал был записан сначала на 
ферромагнитную пленку со скоростью движения 380 м/сек. 
Правильность произношения исследуемого материала была 
проверена двумя аудиторами—опытными преподавателями 
персидского языка. 

При расшифровке интонограмм частота колебания ос-
новного тона выражается в герцах, время звучания—в мил-
лисекундах, аплитуда слоговой интенсивности—в милли-
метрах. 

На рисунках по вертикальной оси откладывается часто-
та, по горизонтали—время звучания исследуемых единиц. 
Ниже линии, указывающей движение частоты колебания 
основного тона на оси времени, графически представлена 
интенсивность. 

Соответственно с поставленной задачей интонация 
каждого вопросительного предложения изучалась методом 
сопоставления с интонацией повествовательного предложе-
ния того же лексического состава. Были рассмотрены про-
стые предложения, состоящие из одного слова, а также двух 
и трех членов предложения. Исследовались три основные 
компонента интонации (частота основного тона, время зву-
чания и интенсивность). 

После расшифровки интонограмм был проведен также 
и дополнительный эксперимент на восприятие. Суть данного 
эксперимента заключалась в замене (пересадке) одной 
части звучания предложения другой; у повествовательного 
предложения, записанного на магнитофонную пленку, выре-
зался завершающий слог и вместо него подклеивался пос-
ледний слог вопросительного предложения и, наоборот, к 
вопросительному предложению подклеивался завершающий 
слог повествовательного предложения. «Смонтированные» 
таким образом интонационные структуры были предложены 
аудиторам-персам с целью определения на слух, какие из 
них являются вопросительными предложениями, а какие 
повествовательными. 

Для выяснения взаимосвязи лексико-грамматических и 
интонационных средств были рассмотрены предложения с 
общим вопросом, содержащие вопросительные слова в раз-
личных позициях (в начале, середине и конце предложения). 
Кроме того, изучены вопросительные предложения, выра-
жающие альтернативный вопрос (определенно-альтернатив-
ный и неопределенно-альтернативный вопрос с различными 
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частицами и без них). Причем каждое вопросительное пред-
ложение рассматривалось в сопоставлении с другим вопро-
сительным предложением, т. е. предложения с вопроситель-
ными словами (местоимениями, наречиями) сравнивались с 
предложениями, в которых вопрос оформлен лишь интона-
ционно. Предложения, выражающие определенно-альтерна-
тивный вопрос, с различными частицами, сравнивались с 
теми же предложениями, не имеющими в своем составе 
соответствующей частицы. Вопросительные предложения с 
неопределенно-альтернативным вопросом сопоставлялись с 
вопросительными предложениями, выражающими опреде-
ленно-альтернативный вопрос, т. е. с теми же предложения-
ми без второй части альтернативы и т. д. 

При анализе частоты колебаний основного тона в раз-
личных типах вопроса особое внимание уделялось следую-
щим участкам звучания: 1) тону исходного слога, 2) высоте 
тона вопросительных слов, 3) характеру движения и высоте 
тона завершающего слова, а также направлению движения 
основного тона внутри последнего слога, 4) величине мело-
дического интервала завершающего слога, 5) верхним и 
нижним границам частотного диапазона предложения. 

I. Интонация .вопросительного и повествовательного 
предложения 

В данном разделе излагаются результаты расшифровки 
интонограмм предложений двух коммуникативных типов— 
вопроса и повествования и дается их интерпретация. 

1. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е 1 ՝ ^ >յ-Հ 
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При расшифровке интонограмм однословного предложе-
ния Гардэш?, которое было произнесено как вопрос и как 
повествование, было обнаружено, что в произношении двух 
дикторов оба коммуникативные типа отличаются по всем 
основным компонентам интонации—по частоте колебания 
основного тона, времени звучания и амплитудам слоговой 
интенсивности. 

При произнесении диктора I интонация рассматривае-
мого вопросительного предложения отличается от интонации 
повествовательного прежде всего характером движения ос-
новного тона. Если в повествовательном предложении мы 
наблюдаем понижение трна конечного слога, то вопроси-
тельное предложение произносится с повышением основного 
тона последнего слога [дэш]. Интервал внутри гласного 

100 

15 
10 
3 

этого слога в повествовательном предложении нисходящий, 
а в вопросительном—восходящий (рис. 1, 2). Оба предло-
жения одинаковы по тону исходного слога. Вопрос произно-
сится в более высоком частотном диапазоне, чем повество-
вание. Верхняя граница частотного диапазона вопроситель-
ного предложения—это завершающий слог [дэш], в то вре-
мя как в повествовательном предложении этот слог пред-
ставляет собой нижнюю границу частотного диапазона. 

Вопрос характеризуется иной длительностью звучания. 
В целом он произносится дольше, чем повествование. Раз-
личие по длительности создается главным образом за счет 
времени звучания гласного завершающего слога. В вопро-
сительном предложении время его звучания в два раза 
больше, чем в повествовательном. 

Что касается силы произнесения, то здесь также наблю-
дается расхождение. В повествовательном предложении вы-
деляется первый слог, второй произнесен менее интенсивно 
(рис. 2). В вопросительном же предложении более напря-
женно произнесен завершающий слог [дэш], хотя и его 

г а Р _ д_ в ш 
М.С 30 МО 60 ЭО 100 

Рис. 2. 
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первый елог интенсивнее первого слога повествовательного 
предложения. Если в повествовании при понижении основ-
ного тона конечного слога наблюдается и соответственное 
•ослабление его напряженности, то в вопросе повышение 
тона и увеличение длительности сопровождается некоторы.м 
усилением амплитуд интенсивности. 

Интонационная реализация этого же предложения у 
диктора II в принципе не отличается от реализации дикто-
ра I. Расхождения наблюдаются лишь в абсолютных значе-
ниях характеристик. 

Однако если в произнесении диктора I наблюдалось 
удлинение всех слогов, то у диктора II происходит сокра-
щение длительности первого слога. Слог [гар] в вопроси-
тельном предложении произносится на 40 м/сек короче, чем 
в повествовательном, причем это сокращение осуществляет-
ся за счет согласных звуков. Время звучания гласного [а ] 
в вопросительном предложении равно времени звучания 
этого же гласного в повествовательном предложении31. 

2. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е о х - о ՝ ^ вОи ֊ 
Анализ акустических характеристик вопросительного 

предложения, состоящего из двух членов—подлежащего и 
сказуемого, также показывает, что интонация вопроса отли-
чается от повествования по всем основным признакам. 

Рис. 3. 
Прежде всего, в двухсоставном предложении вопрос и 

повествование отличаются характером движения основного 
тона. В произнесении диктора I исходный слог в вопросе 
реализуется в более низком тоне. Повышение тона вопро-
сительного предложения начинается в конце ударного слога 
[дэ], который в завершающем слоге [аст] доходит до верх-
ней границы частотного диапазона, а в повествовательном 
предложении завершающий слог [аст] является нижней 
границей частотного диапазона. 

31 За неимением места мы иллюстрируем интонационную структуру 
вопросительного предложения в произнесении диктора I. 
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Вопросительное предложение характеризуется большим 
временем звучания, чем повествовательное. 

У диктора I в повествовании отмечены большие ампли-
туды интенсивности, чем в вопросе. Однако следует отме-
тить, что если в повествовательном предложении конечные 
слоги [дэ] и [аст] произносились с меньшей интенсивностью, 
чем начальные, то в вопросительном предложении заверша-
ющий слог [аст] произносится более напряженно, чем пре-
дыдущие (рис. 3, 4) . 

У диктора II вопросительное предложение также ха-
рактеризуется завершающим повышением тона, хотя оно 
было произнесено более плавно, без резких модуляций тона. 

330 
300 
130 

т 

130 

по 
13 
ю 
տ 

X а л е X а 6 и д է а ст 
яс по 110 30 00 130 по 10 30 10 Ю ю 130 

Рис. 4. 

У обоих дикторов вопрос реализуется в более узком 
диапазоне частот, чем повествование. Диктор I вопроситель-
ное предложение произнес более длительно, чем повество-
вательное, а у диктора II оба предложения по времени зву-
чания в целом совпадают, хотя завершающий слог [аст] в 
произнесении и первого и второго дикторов в вопросе харак-
теризуется большим временем звучания. 

Диктор I вопрос реализует с меньшей интенсивностью, 
а у диктора II, наоборот, вопрос произнесен более интен-
сивно, чем повествование. Амплитуды завершающих слогов 
[дэ] и [аст] в вопросе в четыре раза больше, чем в пове-
ствовании. 

3. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е ? У 

Интонация вопросительного предложения, состоящего 
из трех членов предложения—подлежащего, сказуемого и 
обстоятельства места, по всем акустическим признакам про-
тивопоставляется повествовательной интонации (рис. 5, 6). 

Диктор I этот вопрос произнес с повышением тона пос-
леднего слога [ид]. Вопросительное предложение реализу-
ется в более высоком диапазоне частот, чем повеешователь-
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ное. Вопрос отличается и по высоте тона исходного слога. 
В обоих предложениях частота колебаний основного тона 
в слоге [дар] достигает верхней границы частотного диапа-
зона. Расхождения по тону наблюдаются лишь в конечном 
слоге [ид]. Если в повествовательном предложении частота 
колебания основного тона в этом слоге падает, то в вопро-
сительном она повышается. Характер движения тона завер-
шающего слога нисходяще-восходящий. 

Вопросительное предложение по времени звучания в 
целом не отличается от повествовательного. Длительность 
же самих слогов в вопросительном и повествовательном 

հ |д| а I / Г Т 
во լյօ| » : *с « 

Рис. 5. 
предложениях различна. Эти различия особенно существен-
ны в завершающих слогах [дэ] и [ид]. В повествовательном 
предложении гласный последнего слога [ид] произносится 
короче гласного ударного слога [дэ], а в вопросительном 
предложении мы имеем противоположное соотношение. Здесь 
слог [ид] выделяется не только повышением тона, но и 
большей длительностью. 

Оба предложения различаются также по амплитудам 
слоговой интенсивности. В вопросительном все слоги, за 

исключением [ви], произносятся с большей интенсивностью. 
'Слог [ви], наоборот, менее напряжен. Это создает известный 
фон для большего выделения последующих слогов вопроси-
тельного предложения, которые являются более интенсив-
ными, чем соответствующие слоги повествовательного. 

У диктора II вопросительное предложение оказалось 
реализованным в более низком тоне, чем повествователь-
ное. Оно завершается повышением тона последнего слога. 
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В произнесении диктора II после слога [[дар] наблюдается 
пауза в 80 м/сек. У диктора II вопрос характеризуется боль-
шим временем звучания, чем повествование. Здесь выделя-
ется гласный завершающего слога. Время его звучания 
160 м/сек. 

Вопрос в делом произносится более напряженно, чем 
повествование, хотя отдельные его слоги по интенсивности 
оказались идентичными тем же слогам повествовательного 
предложения. 

В ы в о д ы 
1. Вопросительное предложение отличается от повество-

вательного по всем основным акустическим характеристи-
кам—частоте колебания основного тона, времени звучания 
и амплитудам слоговой интенсивности. 

2. Вопросительное предложение в целом в большинст-
ве случаев характеризуется более высоким частотным диа-
пазоном, в том числе и большей частотой колебания основ-
ного тона исходного слога. Зарегистрированы, однако, и 
такие случаи, когда исходный слог вопросительного предло-
жения по частоте колебания основного тона оказывается 
равным этому же слогу повествовательного предложения 
или даже звучит ниже. 

Все это говорит о том, что хотя в большинстве случаев 
общий диапазон предложения и частота колебания исход-
ного слога в вопросительном предложении более высокие, 
чем в повествовательном, однако эти отличия, по-видимому, 
не являются решающими для характеристики вопроситель-
ного предложения. 

Одним из основных отличий в интонации рассматривае-
мых коммуникативных типов предложений является харак-
тер движения основного тона завершающего слога. Для 
вопросительного предложения фонологически существен 
прежде всего восходящий интервал внутри последнего сло-
га, а для повествовательного—нисходящий. 

В абсолютном исходе вопросительное предложение от-
личается от повествовательного более высоким тоном. При-
чем в повествовательном предложении частота колебания 
основного тона конечного слога всегда является нижней 
границей диапазона, в то время как в вопросительном она 
может быть (хотя и не всегда) верхней границей диапазона 
и никогда не бывает нижней. 

3. Основные компоненты интонации (частота основного 
тона, длительность и интенсивность) находятся в тесной вза-
имосвязи друг с другом. Однако в образовании вопроса не 
все они играют одинаковую роль. 

Вопросительная интонация противопоставляется повест-
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вовательной по всем трем акустическим компонентам, одна-
ко зарегистрированы и такие случаи, когда один из компо-
нентов (интенсивность) выпадает. 

Во всех предложениях повышение частоты колебания 
основного тона в завершающем слоге всегда сопровождается 
некоторым увеличением времени звучания. Нами не заре-
гистрированы случаи, когда повышение частоты колебаний 
основного тона сопровождалось бы только увеличением ин-
тенсивности (без увеличения длительности), либо фонологи-
чески значимым выступало бы такое сочетание признаков, 
как интенсивность и время звучания, без повышения частоты 
колебания основного тона. 

Результаты экспериментов показывают, что для пер-
сидского языка при интонационной дифференциации вопро-
са и повествования изменения частоты колебания основного 
тона и длительность звучания более существенны, нежели 
изменения длительности и интенсивности или частоты основ-
ного топа и интенсивности. 

Повышение частоты колебания основного тона и уве-
личение длительности звучания в завершающем слоге высту-
пают как основные фонологические признаки. Интенсивность 
играет, по-видимому, сопутствующую роль. Такую же роль 
играют и другие характеристики—общий диапазон предло-
жения, частота колебания основного тона исходящего слога 
и т. д. 

4. В большинстве случаев вопросительному предложе-
нию в целом присуще более длительное время звучания, чем 
повествовательному. В тех же случаях, когда вопрос реали-
зуется с меньшей длительностью, чем повествование, или 
же когда время звучания вопросительного и повествователь-
ного предложений оказывается равным, завершающий слог 
вопросительного предложения всегда реализуется с большей 
длительностью. 

5. Что касается амплитуд слоговой интенсивности, то, 
по-видимому, вопросительному предложению в целом в пер-
сидском языке свойственно более интенсивное произношение, 
чем повествовательному. 

Итак, результаты расшифровки интонограмм показыва-
ют, что отличия интонации вопросительного предложения от 
повествовательной наблюдаются в большинстве случаев по 
всей интонационной структуре вопросительного предложе-
ния. Однако фонологически значимые различия локализо-
ваны в завершающем слоге. Это подтверждается не только 
анализом акустической структуры естественных реализаций, 
но и специальными экспериментами на восприятие, связан-
ными с «пересадкой» завершающего слога. 

Предъявление «смонтированных» интонационных струк-
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тур аудиторам-персам показало, что они в каждом данном 
случае адекватно опознают коммуникативный тип предло-
жения только по той интонационной информации, которая 
локализована в завершающем слоге. Предложения с повест-
вовательным началом и вопросительным концом квалифи-
цируются ими как вопросительные, а с вопросительным 
началом и повествовательным концом—как повествователь-
ные. 

II. Взаимосвязь лексико-грамматических и 
интонационных средств 

В этом разделе анализируется интонация предложений, 
выражающих общий и альтернативный вопрос, при наличии 
лексико-грамматических средств выражения вопроса и без 
них. 

1. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е 
Տ'յյ\0յօ\յ;Լ. «յ^ԱյէԼձ Ы 

Интонация данного предложения сравнивается с инто-
нацией этого же предложения без частицы [айа]. 

Рис. 7. 
Сопоставление интонации рассматриваемых предложе-

ний показывает что оба предложения по характеру движения 
тона в принципе не отличаются (рис. 7, 8). Однако в пред-
ложении без частицы интервал внутри гласного завершаю-

Рнс. 8. 
щего слога [ид] более широкий, чем в предложении с части-
цей. Общий диапазон предложений в обоих случаях пример-
но один и тот же. 

Предложение с частицей у диктора I характеризуется 
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большей длительностью32. Однако если в предложении без 
частицы гласный завершающего слога [ид] звучит на 
100 м/сек дольше гласного ударного слога [дэ], то в пред-
ложении с частицей эта разница значительно уменьшается. 

Все слоги вопросительного предложения с частицей 
произнесены более интенсивно. Наиболее сильно выделяют-
ся слоги частицы [айа] . 

У диктора II вопросительное предложение с частицей 
реализуется почти в том же частотном диапазоне, что и 
предложение без частицы. Оба предложения в принципе 
идентичны по движению основного тона. 

В произнесении диктора II в отличие от I длительность 
гласного завершающего слога [ид] не превышает долготу 
гласного ударного слога [дэ]. Оба они длятся 140 м/сек. 

По величине амплитуд интенсивности произнесение дик-
торов расходятся. Начальные слоги у диктора II произно-
сятся менее напряженно, чем завершающие слоги предло-
жения 
2. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е Հ^>յՏ յ-з 

Интонация этого предложения сопоставляется с интона-
цией предложения того же лексического состава без части-
цы [магар]. 

При сравнении выяснилось, что интонация вопроситель-
ного предложения с частицей [магар] характеризуется 
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Рис. 9. 
более высоким частотным диапазоном, чем в предложении 
без частицы. В произнесении диктора I высота ударного 
слога [рид] в обоих случаях является верхней границей 
частотного диапазона, а заударный слог [кар] характеризу-
ется резким падением тона. Основное отличие заключается՛ 
в направлении движения тона завершающего слога [дид]. 
В предложении с частицей [магар] наблюдаем нисходяще-

32 Здесь и в дальнейшем время звучания самой частицы при срав-
нении исключалось: сравнивались только части, идентичные по своему 
лексическому составу. 
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восходящее движение тона, а в предложении без частицы— 
восходящее. Интервал в завершающем слоге [дид] в пред-
ложении без частицы более высокий, чем в предложении с 
частицей (рис. 9, 10). 

Оба предложения отличаются и по длительности звуча-
ния. В целом вопрос без частицы произносится более дли-
тельно. Однако если в предложении без частицы [магар] 
резко выделяется гласный последнего слога [дид], то в 
предложении с частицей наибольшей длительностью харак-
теризуется ударный слог [рид]. 

Рассматриваемые предложения отличаются также и по 
амплитудам слоговой интенсивности. Предложене с части-
цей [магар] произнесено менее напряженно, чем предложе-
ние без частицы, хотя տ обоих случаях наиболее сильно вы-
деляются начальные слоги. 

В отличие от произнесения диктора I у диктора II воп-
росительное предложение с частицей [магар] завершается 
понижением тона. В обоих случаях ударным является слог 
{рид], который произносится в более высоком тоне. Мело-
дический интервал в первом случае нисходяще-восходящий, 
а во втором случае—нисходящий. 

Рис. 10. 

По времени звучания произнесение диктора II в прин-
ципе не отличается от произнесения диктора I. Соотношение 
гласных ударного и завершающего слога обоих дикторов 
одно и то же. 

По амплитудам интенсивности произнесение дикторов 
совпадает. В обоих случаях предложение без частицы про-
изнесено более напряженно. 

3. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е 

՝՝հՏ)հ> у : — Տ ՝ 

Интонация этого предложения сопоставляется с инто-
нацией предложения без частицы [Ьич]. Расшифровка инто-
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нограмм показывает, что интонация предложений с частицей 
и без нее в общем однотипна, различия идут по линии коли-
чественных характеристик элементов структуры. 

В произнесении диктора I вопросительное предложение 
с частицей [Ьич] реализуется в более высоком частотном 
диапазоне. Наиболее высоким тоном произносится слог 
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Ркс. 11. 
[ а з ] , а в предложении без частицы верхней границей частот-
ного диапазона является слог [рат] . Ударные и завершаю-
щие слоги по движению основного тона в принципе не раз-
личаются. Конечный слог характеризуется повышением то-
на. Однако в предложении без частицы [Ьич] интервал 
повышения в завершающем слоге больше, чем в предложе-
нии с частицей (рис. 11, 12). 

Вопросительное предложение без частицы произносится 
более продолжительно. По времени звучания наиболее силь-
но выделяется завершающий слог [ри]. 

Рис. 12. 
Диктор I оба предложения произнес с большой интен-

сивностью начальных слогов и ударного слога [да] . Срав-
нение обоих предложений показывает, что в предложении 
без частицы повышение основного тона и увеличение дли-
тельности звучания завершающего слога [|ри] сопровожда-
ется некоторым увеличением амплитуд интенсивности. 

У диктора II вопросительное предложение без частицы 
и предложения с частицей реализуются примерно в одном 
и том же частотном диапазоне, более спокойно, без каких-
либо резких модуляций тона. У обоих дикторов оба пред-
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ложения завершаются повышением тона последнего слога 
{ри]. Однако интервал внутри гласного конечного слога в 
'предложении без частицы несколько больше, чем в пред-
ложении с частицей. 

Соотношение слогов по времени звучания у дикторов 
одинаково в обоих предложениях. 

Как у диктора I, так и у диктора II по амплитудам 
слоговой интенсивностью наиболее сильно выделяются на-
чальные слоги предложения и ударный слог [да] . Централь-
ная же часть произносится с меньшей интенсивностью. 

4. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е 
Ч^^И'^Г ՀՀ* ք * . * Ц I 

Интонация данного предложения сравнивается с инто-
нацией предложения того же лексического состава без 
сочетания [айаЬич]. 

При сопоставлении интонации двух вопросительных 
предложений обнаруживается, что в произнесении диктора I 
интонационные рисунки обоих предложений прежде всего 
отличаются друг от друга характером движения основного 

тона. Начальные слоги [айаЬич] выделяются повышением 
тона до верхней границы частотного диапазона. Между 
слогами [йа] и [Ьич] имеется пауза в 60 м/сек. Затем на-
блюдается падение тона, который с некоторыми колебания-
ми в слоге [дэ] доходит до нижней границы частотного 

Рис. 14. 



диапазона. Повторное повышение тона начинается в пред-
ударном слоге [ман]. Ударный слог [ми] характеризуется 
повышением тона, и лишь в конце его вновь начинается 
понижение тона, которое продолжается также в последую-
щих слогах. Предложение с [айаЬич] произносится с паде-
нием тона конечного слога, интервал внутри гласного [и] 
нисходящий, а предложение без сочетания [айаЬич] харак-
теризуется повышением тона. Интервал внутри гласного 
завершающего слога [тид] восходящий (рис. 13, 14). 

Оба предложения почти не отличаются по времени зву-
чания. Длительность гласного завершающего слога [тид] в 
рассматриваемых предложениях оказалась более продол-
жительной, чем гласного ударного слога [ми]. Время его 
звучания 160 м/сек. , 

Наиболее интенсивно произнесены начальные слоги и 
ударный слог [ми]. По величине амплитуд интенсивности 
завершающие слоги в обоих предложениях одинаковы. 

Реализация интонации рассматриваемого предложения 
у диктора II соответствует произнесению диктора I. Раз-
личия идут лишь по линии количественных характеристик. 

5. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е 
Ь յօ\օ >յ յ ^ Հ . и Ա.* 

Интонация данного вопросительного предложения с не-
определенно-альтернативным вопросом сопоставляется с ин-
тонацией вопросительного предложения, которое представ-
ляет собой лишь первую часть альтернативы. 

Рис. 15. 

Сравнение интонации рассматриваемых предложений 
показывает, что вопросительное предложение с определенно-
альтернативным вопросом реализуется в более низком ча-
стотном диапазоне, чем первая часть предложения с неопреде-
ленно-альтернативным вопросом. Оба предложения отлича-
ются друг от друга и по частоте колебания основного тона 
исходного слога. В предложении с неопределенно-альтерна-
тивным вопросом исходный слог реализуется более низким 
тоном. За исключением завершающего слога характер дви-
жения основного тона в обоих предложениях совпадает. В 
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обоих предложениях частота колебания основного тона в 
ударном слоге [дэ] достигает верхней границы частотного 
диапазона. Если в конечном слоге первой части альтернати-
вы [ид] наблюдается некоторое падение частоты тона, то 
в предложении с определенно-альтернативным вопросом 
завершающий слог [ид] характеризуется повышением тона, 
интервал внутри гласного в слоге [ид] восходящий. В ко-
нечном слоге [на] в предложении с неопределенно-альтер-
нативным вопросом тон понижается до нижней границы 
диапазона. 

Диктор I вопросительное предложение с определенно-
альтернативным вопросом произнес менее длительно, чем 
с неопределенно-альтернативным вопросом. Меньшей дли-
тельностью характеризуются все гласные рассматриваемого 
предложения, за исключением гласных последних двух сло-
гов [дэ] и [ид] (рис. 15, 16). 

По амплитудам слоговой интенсивности в обоих пред-
ложениях выделяются начальные слоги. Последующие слоги 
менее напряжены. 

В произнесении диктора II движение основного тона в 
предложении с неопределенно-альтернативным вопросом не 
отличается от движения тона у диктора I. У обоих дикто-
ров между двумя частями альтернативы наблюдается пауза. 

Существенного отклонения не наблюдается также и во 
времени звучания и в интенсивности всей структуры в целом. 

6. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е 
Ь է յ * ЬТ 

Интонация вопросительного предложения с частицей 
[айа] , выражающего неопределенно-альтернативный вопрос, 
(сопоставляется с интонацией этого же предложения без 
частицы. 

У диктора I в интонационном рисунке обоих предложе-
ний имеется большое сходство. По характеру движения 
основного тона оба предложения почти идентичны. Расхож-
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дения наблюдаются в абсолютных цифрах (рис. 17, 1է՝յ. 
Диктор I частицу [айа] произнес с повышением тона до 
верхней границы частотного диапазона. За этим слогом 
имеется пауза в 40 м/сек. Последующие слоги реализуются 
с некоторым колебанием основного тона. В обоих предложе-
ниях ударный слог [зел] произносится с повышением тона. 
Затем в последнем слоге первой части альтернативы [аст] 
тон несколько падает. Между двумя частями предложения 
в обоих случаях наблюдается пауза в 40 м/сек. Обе реали-
зации завершаются понижением тона, достигающего нижней 
границы диапазона. Предложение без частицы [айа] произ-
носится в более высоком диапазоне. 

Г « .лւ 
' |И М 1 Ш 40 Л 

. Р ' ° 
И « • 119 , я ո м «« « 1 <м I 43 1 0 ի » ւ т | « | ! 1 

Рис. 17. 
Время звучания слогов варьирует в ту или другую сто-

рону, за исключением слогов [зел], [аст] и [на] . В обоих 
случаях в первой части альтернативы гласный слога [аст] 
звучит более длительно, чем гласный ударного слога [зел]. 
Большей длительностью характеризуется гласный завер-
шающего слога [на]. Время его звучания в обоих предложе-
ниях 140 м/сек. 

В рассматриваемых предложениях более напряженно 
произнесены начальные слоги. Наиболее сильно выделяются 
все слоги предложения без частицы [айа] . 

Рис. 18. 
В целом по движению основного тона реализации дик-

торов совпадают, но диктор II произносит предложение с 
меньшими модуляциями тона. 

Диктор II в отличие от диктора I наиболее интенсивно 
произнес ударный и заударные слоги [зел] и [аст] . 
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7. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е ^ ̂  1 ^ 

Интонация вопросительного предложения с общим воп-
росом, в структуре которого вопросительное слово стоит в 
начале предложения, сравнивается с интонацией определен-
но-альтернативного вопросительного предложения, в котором 
вопрос оформлен лишь интонационно, без каких-либо воп-
росительных слов. Например, с предложением у. 

При сопоставлении интонации этих предложений выяс-
нилось, что у диктора I движение тона в обоих предложе-
ниях в принципе не отличается (рис. 19, 20). Диктор 1 н 
первое и второе предложения произносит с повышением 
тона исходного слога, который является верхней границей 
частотного диапазона. Второй слог [а ] в обоих предложе-
ниях характеризуется резким падением тона до нижней 

по 

и 
10 
3 

к и. а Ж а д 

лс юо но 130 60 МО 40 

Рис. 19. 

границы частотного диапазона. Последний слог [мад] в 
•обоих случаях завершается повышением тона. Диктор 1 
завершающий слог [мад] в предложении с общим вопросом 
произнес с меньшим интервалом гласного [а] , чем в пред-
ложении с определенно-альтернативным вопросом. Предло-
жение с определенно-альтернативным вопросом произно-
сится в более высоком диапазоне. 

У диктора I предложение с общим вопросом реализует-
ся менее длительно. Гласный завершающего слога [мад] 
произносится на 60 м/сек короче, чем в предложении с сп-
ределенно-альтернативным вопросом. 

Наибольшей интенсивностью характеризуется вопроси-
тельное предложение с общим вопросом. Причем в обоих 
предложениях начальные слоги произнесены более напря-
женно. чем завершающий [мад]. 

Движение тона в предложении с общим вопросом у 
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ликторов оказалось неидентичным. Если диктор I произнес 
вопросительное предложение, выражающее общий вопрос, 
с повышением тона завершающего слога [мад], то у дикто-
ра II он характеризуется понижением тона. Интервал внутри 
гласного завершающего слога в первом случае нисходяще-
восходящий, а во втором—нисходящий. Оба предложения 
реализуются почти в одном и том же частотном диапазоне, 
и тон исходного слога в обоих случаях является верхней 
границей частотного диапазона. Повышение тона на слоге 
[ки] имеет большую протяженность во времени. 

«о 
300 

1Տ0 

300 

130 

100 

же 
Рис. 20. 

Как диктор I, так и диктор II наиболее интенсивно про-
изнесли исходный слог [ки]. Последний же слог [мад] реа-
лизован менее напряженно, чем предшествующие. 

8. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е յ ֊ ^ -
Интонация данного вопросительного предложения с об-

щим вопросом с вопросительным словом в середине срав-
нивается с интонацией предложения, выражающего опреде-
ленно-альтернативный вопрос "<-4 г = ֊ 

Рассматриваемые предложения у диктора I характери-
зуются повышением завершающего слога. Частотный диапа-
зон в предложении с определенно-альтернативным вопросом 
более узкий, чем в предложении с общим вопросом. В пред-
ложении с общим вопросом после исходного слога [у], т. е. 
подлежащего, наблюдается пауза, а в предложении с опре-
деленно-альтернативным вопросом паузы нет. Тон ударного 
слога [че] представляет собой верхнюю границу частотного 
диапазона. В конце этого же слога тон понижается и в за-
вершающем слоге [рид] достигает нижней границы диапа-
зона. Однако слог [рид] произносится с некоторым повыше-
нием тона. Интервал внутри гласного нисходяще-восходя-
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щнй. У диктора I наивысшей точкой звучания в предложении 
с определенно-альтернативным вопросом является завер-
шающий слог [рид]. Интервал внутри гласного этого слога 
более высокий, чем в предложении с общим вопросом. В 
обоих предложениях наибольшей длительностью обладают 
начальный слог [у] и гласный завершающего слога [рид]. 
Соотношение слогов по времени представлено на рис. 21, 22. 
Наибольшая интенсивность приходится на начальный слог 
[у], ударный же слог произносится более слабо. В конечных 
слогах интенсивность значительно ослаблена. 
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Диктор II предложение с общим вопросом интонирует 
иначе, что выражается прежде всего в направлении движе-
ния основного тона; хотя у обоих дикторов за исходным 
слогом [у] фиксируется пауза, тон ударного слога [че] в 
обоих случаях является верхней границей диапазона. Завер-
шающий слог [рид] у диктора II представляет самую низ-
кую точку звучания. Интервал внутри гласного нисходящий, 
в то время как у диктора I—нисходяще-восходящий. Как и 
у диктора I, более длительно произнесены первый слог [у] 
и гласный завершающего слога [рид]. Если у диктора I 

у ՚ V -— 
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наибольшей интенсивностью выделяется начальный слог [у], 
то в произнесении диктора II, наоборот, исходный слог [у] 
характеризуется меньшей интенсивностью и наиболее сильно 
выделяется ударный слог [че]. 

9. В о п р о с и т е л ь н о е п р е д л о ж е н и е «'. 

Интонация предложения с общим вопросом (вопроси-
тельное слово в конце предложения) сопоставляется с инто-
нацией вопросительного предложения, выражающего опре-
деленно-альтернативный вопрос у 

Сопоставление интонации рассматриваемых предложе-
ний показывает, что у диктора I оба предложения резко 
отличаются по основному тону (рис. 23, 24յ . В предложении 
с общим вопросом тон завершающего слога понижается, а 
в предложении с определенно-альтернативным вопросом 
повышается. Определенно-альтернативный вопрос произно-
сится в более низком частотном диапазоне, чем общий. Оба 
предложения отличаются и по тону исходного слога. В 
предложении с определенно-альтернативным вопросом тон 
исходного слога является верхней границей диапазона, в то 
время как в предложении с общим вопросом он более низ-
кий и не является самой высокой точкой звучания. В обоих 
предложениях слог [у] отделяется от последующих паузой. 
Том ударного слога, как в одном, так и в другом случае 
повышается. Интервал внутри гласного последнего слога в 
предложении с общим вопросом нисходящий, а в предложе-
нии с определенно-альтернативным вопросом восходящий. 
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Рис. 23. 
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Время звучания начального слога [у] в предложении с 
общим вопросом более длительно. Реализация слогов по 
времени звучания приведена на рис. 24. 

Общий'вопрос у диктора I реализуется с большей интен-
сивностью слогов, чем определенно-альтернативный вопрос. 
В обоих предложениях наиболее сильно выделяется исход-
ный слог [у]. В последующих слогах, включая и ударный, 
интенсивность постепенно уменьшается. 

У испытуемых дикторов интонации предложения с об-
щим вопросом по характеру движения основного тона иден-
тичны. Время звучания указанных предложений равное. 
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Рис. 24. 

Интонации обоих предложений отличаются по ампли-
тудам интенсивности. Если у диктора I исходный слог [у] 
выделяется большей нтенсивностью, чем ударный, то у дик-
тора II наблюдается противоположное соотношение. Здесь 
интенсивность ударного слога [кист] значительно возра-
стает. 

В ы в о д ы 

1. Экспериментальное изучение вопросительного пред-
ложения свидетельствует, что в персидском языке, как и в 
ряде других языков, наличествует связь интонационных и 
лексико-грамматических средств. 

Интонационные и лексико-грамматические средства не 
дублируют друг друга, а определенным образом взаимодей-
ствуют. Когда интонация выступает единственным показа-
телем вопросительности, ее значение возрастает. Наличие 
же неинтонационных средств (вопросительные слова, части-
цы) в той или иной мере может ослаблять вопросительную 
интонацию. 

2. Интонация предложения, .выражающего общий воп-
рос, характеризуется большей частотой колебания основного 
тона и более высоким диапазоном, чем интонация предло-
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жения с альтернативным вопросом. Ликторы по-разному 
интонируют предложения с общим вопросом. Оба варианта 
воспринимаются как норма. По нашим наблюдениям, вопро-
сительному предложению с общим вопросом присущи либо 
небольшой восходящий интервал (диктор I), либо нисходя-
щий (диктор II), в то время как для предложений с опре-
деленно-альтернативным вопросом характерен лишь восхо-
дящий. В отличие от интонации повествовательного предло-
жения нисходящее движение тона в предложениях с общим 
вопросом, видимо, можно объяснить тем, что вопрос выра-
жается повышением тона в ударном гласном вопроситель-
ного слова и резким завершающим понижением, тогда как 
в повествовании понижение тона происходит более плавно, 
без резких модуляций тона. 

3. Интонация вопросительного предложения с опреде-
ленно-альтернативным вопросом, имеющего в своем составе 
частицы [айа] , [магар] и [Ьич], по характеру движения 
основного тона повторяет в основном интонацию определен-
но-альтернативного вопроса без частицы. 

Главное различие между ними состоит в том, что в пред-
ложениях, выражающих определенно-альтернативный воп-
рос с частицей, мелодический интервал между двумя послед-
ними слогами или интервал внутри последнего слога меньше 
соответствующего интервала в вопросительном предложении 
без частицы. Эта акустическая характеристика и отличает 
интонацию двух вопросов. 

4. Интонация вопросительного предложения с опредс-
ленно-альтернативным вопросом, имеющего в своем составе 
•сочетание [айаЬич]. отличается от интонации предложения 
без него, главным образом, характером движения основного 
топа завершающего слога. Вопросительное предложение с 
сочетанием [айаЬич] произносится с падением тона в завер-
шающем слоге (нисходящий интервал), а предложение без 
[айаЬнч] характеризуется повышением тона (восходящий 
интервал). 

5. Вопросительные предложения с определенно-альтер-
нативным вопросом без частицы в целом произносятся с 
большей интенсивностью, чем эти же предложения с части-
цей. Повышенная интенсивность, главным образом, фикси-
руется в начальных слогах предложения. 

6. Вопросительное предложение с неопределенно-альтер-
пативным вопросом произносится в двух синтагмах. 

7. Интонация первой части альтернативы, стоящей пе-
ред разделительным союзом, характеризуется повышением 
частоты колебания основного тона, а вторая часть—ее пони-
жением. 
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Единственное различие—меньшая длительность завер-
шающего слога в предложениях с неопределенно-альтерна-
тивным вопросом. В отдельных случаях наблюдается неко-
торое падение тона гласного завершающего слога, хотя 
мелодический интервал между последними двумя слогами 
В О С Х О Д Я Щ И Й . По-вндимому, это объясняется тем, что в пред-
ложениях с неопределенно-альтернативным вопросом завер-
шающий слог первой части альтернативы не является сло-
гом, завершающим всю интонационную структуру в целом. 
За ним следует вторая часть альтернативы, за счет чего 
несколько сокращается длительность и частота колебания 
основного тона конечного слога. 

8. Общий диапазон и основной тон в предложениях с 
неопределенно-альтернативным вопросом более высокие, чем 
в определенно-альтернативных, оформленных лишь интона-
ционно. 

9. Вопросительные предложения с неопределенно-аль-
тернативным вопросом без частицы [айа] в интонационном 
отношении почти не отличаются от тех же предложений, 
содержащих частицу. 

З а к л ю ч е н и е 

Рассмотренный материал позволяет выделить в совре-
менном персидском языке два основных типа вопроситель-
ных предложений: 1) вопросительные предложения с общим 
вопросом и 2) вопросительные предложения с альтернатив-
ным вопросом. В предложениях с общим вопросом область, 
в рамках которой говорящий ищет нечто ему неизвестное, 
указывается лишь в общих чертах, а в предложениях с 
альтернативным вопросом она конкретно называется. 

Грамматическая особенность вопросительных предло-
жений с общим вопросом заключается в том, что в их струк-
туре могут находиться вопросительные слова, указывающие 
на обобщенное понятие (лицо вообще, место вообще, время 
вообще и т. д.). Каждый раз в ответе называется конкретное 
содержание этого общего; ответы могут быть различные. В 
зависимости от целей коммуникации с помощью этих вопро-
сительных предложений можно спросить о субъекте, объек-
те, о действии, о различных обстоятельствах, при которых 
совершается действие, об атрибутивных признаках субъекта 
и объекта, о предикативном признаке субъекта. 

Предложения с общим вопросом имеют две структурные 
разновидности: 1) вопросительные предложения с полно-
значными вопросительными словами и 2) вопросительные 
предложения, в которые одновременно могут входить и воп-
росительные слова (местоимения и наречия), и вопроситель-
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лыс* частииы. Эти предложения в большинстве случаев 
характерны для разговорной речи, они выражают различные 
эмоциональные оттенки. 

Вопросительные предложения с общим вопросом произ-
носятся с вопросительной интонацией, которая характери-
зуется повышением тона в ударном слоге вопросительного 
слова и завершающим его понижением. 

В персидском языке встречаются предложения, сходные 
по внешней форме с вопросительными. Однако эти предло-
жения не являются вопросительными, поскольку они произ-
носятся без вопросительной интонации, не задают вопроса 
и не ожидают ответа, представляя собой скрытую форму 
эмоционально окрашенного суждения. 

В структуре вопросительных предложений с альтерна-
тивным вопросом не содержится вопросительных местоимен-
ных слов, указывающих на обобщенные понятия. В этих 
предложениях вопрос относится к конкретному лицу, пред-
мету, признаку и т. д. Область поиска неизвестного элемента 
ограничивается рамками альтернативного отношения. Ответ 
на такой вопрос не превышает двух взаимоисключающих 
вариантов. 

Вопросительные предложения с альтернативным вопро-
сом также имеют две структурные разновидности: 1) вопро-
сительные предложения с определенно-альтернативным воп-
росом и 2) вопросительные предложения с неопределенно-
альтернативным вопросом. В предложениях с определенно-
альтернативным вопросом лексически выражена лишь одна 
часть альтернативы, другая же подразумевается. Поэтому 
ответ на эти вопросы может ограничиться утверждением 
или отрицанием той части альтернативы, которая выражена 
в вопросе. Поскольку же в предложениях с неопределенно-
альтернативным вопросом выражены обе части альтернати-
вы, соединенные разделительным союзом ՝•»՝. каждый раз 
приходится выбирать одну из двух названных противопо-
ложностей. Ответ на такой вопрос не может выражаться 
словами «да» или «нет». 

С помощью вопросительных предложений с альтерна-
тивным вопросом можно поставить вопросы, аналогичные 
по значению предложениям, выражающим общий вопрос 
(о субъекте, объекте, о действиях и т. д.). Однако семанти-
ческий диапазон этих предложений более широк. С их по-
мощью можно ставить и такие вопросы, которые не оформ-
ляются предложениями, выражающими общий вопрос, на-
пример: а) вопрос о реальности какого-либо действия, 
Հ5) вопрос о возможности совершения действия, в) вопрос о 
различной степени предположительности. 
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В структуру вопросительных предложении с определен-
но-альтернативным вопросом могут быть включены различ-
ные вопросительные частицы и модальные слова. Вопроси-
тельные частицы не являются средством выделения слова, 
к которому относится вопрос; они выражают общевопроси-
тельное значение и относятся ко всему предложению в 
целом. Вопросительная частица Ь\ в основном является 
показателем вопросителыюсти, другие же частицы 1 ;»-Цг 
у - и др.) придают вопросу дополнительные эмоциональ-
ные и модальные оттенки. 

Вопросительные предложения с неопределенно-альтер-
нативным вопросом менее эмоциональны, чем с определен-
но-альтернативным. Это, видимо, объясняется тем, что в их 
структуре нет вопросительных частиц, выражающих раз-
личные эмоциональные оттенки. Предложения с неопреде-
ленно-альтернативным вопросом могут иметь лишь частицу. ьТ 

Поскольку в предложениях с альтернативным вопросом 
нет вопросительных слов, указывающих на неизвестный 
элемент мысли, слова, к которым относится вопрос, прихо-
дится выделять другими средствами языка (логическим 
ударением). Значение интонации в этих предложениях по-
вышается. 

Вопросительное предложение с альтернативным вопро-
сом отличается от повествовательного того же лексического 
состава главным образом интонацией. Изменение порядка 
слов не является средством выражения вопроса. Результаты, 
экспериментально-фонетического анализа интонаций двух 
коммуникативных типов предложения подтвердили слуховой 
анализ. Вопросительная интонация отличается от повество-
вательной главным образом по характеристикам завершаю-
щего слога. В последнем слоге вопросительного предложения 
в большинстве случаев наблюдается увеличение всех трех 
компонентов интонации: частоты колебания основного тона,, 
времени звучания и интенсивности. Однако постоянно в 
завершающем слоге вопросительного предложения фикси-
руется изменение движения основного тона и времени его 
звучания. Интенсивность является сопутствующим факто-
ром. Для вопроса характерно повышение топа и более дли-
тельное произнесение, а для повествования—понижение то-
на и меньшая длительность завершающего слога. Другие 
структурные типы предложения с альтернативным вопросом 
(с различными частицами) характеризуются своими особен-
ностями. Наличие лексических средств выражения вопроса 
может несколько ослаблять вопросительную интонацию. 

В заключение следует отметить, что изучение и описа-
ние вопросительных предложений в современном персидском 
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языке является весьма сложной задачей, если учесть нераз-
работанность фонологического аспекта синтаксических проб-
лем персидского языка. 

Известно, что изучение вопросительных предложений з 
различных живых языках представляет интерес не только в 
практическом, но и теоретическом отношении. Однако в пре-
делах данной работы и за неимением места мы не можем 
дать исчерпывающий ответ на все вопросы, возникшие в 
процессе изучения нашей темы. Настоящая работа пред-
ставляет собой лишь попытку описать основные типы воп-
росительных предложений и исследовать их интонацию 
экспериментальным путем. 

0. Ա. ւԱ՚յէՈՒՄԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐՑԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍ Ո ԻԹՏ Ո ԻՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՐՍԿԵՐԷՆՈՎ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 
Պարսկերենում Հարցական նախադասությունները լինում են 

եր1լու աեսակ՝ րնդՀանուր Հարցում և ա/տերնատիվ Հարցում պա֊ 

րունակոդ նախադասութ քունն եր։ 

Հարցում արտաՀայտելու Համար կիրառվում են լեզվական֊ 

րերականական տարրեր միջոցներ (Հարցական բառեր և Հարցա-

կան ինտոնացիա)։ Հարցական ինտոնացիան ալն Հիմնական գոր-

ծոնն է, որր Հարցական նախադասութ չուն ը տարբերում է ոչ Հար-

ցականից։ ւԼոանց Հարցական ինտոնացիա չի Հարցական բառերով 

կազմված նախադասութ յուններր Հարցական Համարվել չեն կա-

րող, 

ԸնդՀանուր Հարդում պարունակող նախադասութ յուններր կազ֊ 

մբվու?! 1'ն որևէ Հարցական բառով (դերանունով, մակբայով), 

որոնք արտաՀայտում են խիստ րնդՀանուր և վերացական իմաստ։ 

ՐնդՀանուր Հարցում պարունակող նախադասություններն իրենց 

կազմի մեջ կարող են ունենա/ նաև Հարցական մասնիկներ ( Ь ! » 

յ$4ս)ւԵրկոլ մասնիկներն էլ կտրող են նախադասությանը տալ իմաս-

տային տարրեր երանգներ (երկբայություն, Հ ա վան ա կան ութ յո ւն, 

ենթադրություն, ժխտումորոնբ, սակայն, առավել բնորոշ են 

յ Լ . ֊ ի ն , 

Ինտոնացիայի փորձառական ուսումնասիրության տվյալներր 

ցույց են տալիս, որ րնդՀանուր Հարցում պարունակող նախադա-

սություններն արտասանվում են Հարցական ինտոնացիայով։ Հար-

ցում պարունակող բառը արտաբերվում է բարձր տոնով, որից Հե-

տո նկատվում է տոնի խիստ իջեցում (տե՛ս նկ. 19, 21, 23)։ 
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Ալտերն и,տիվ հարցում պարունակող նախադասությունների 

կազմի մե} հարցական բառեր (դերանուններ, մակբայներ) չեն 

լինում ւ Այս նախադասություններն իրենց հերթին բաժանվում են 

երկու տեսակի՝ որոշակի ալտերնատիվ և անորոշ ալտերնատիվ 

հարցում պարունակող նախադասությունների։ 

Որոշակի ալտերնատիվ հարցում պարունակող նախաղասու-

թյան մեջ ալտերնատիվ հարաբերության երկրորդ մասը լեզվական 

ձևավորում լի ստանում, այն սոսկ ենթադրվում է, իսկ անորոշ ալ-

տերնատիվ հարցում պարունակող նախադասության կազմի մեջ 

մտնում են ալտերնատիվ հարաբերության երկու մասերն էլ, որոնք 

միանում են Ь շաղկապով։ 

Ո րոշակի ալտերնատիվ հարցում պարունակող նախադասու-

թյուններում գործածվում են հարցական մասնիկներ (ևէ՚^ՅԼ*): 

Կորցնելով իրենց նյութական իմաստը, որպես հարցական մաս-

նիկներ են գործածվում ն ա և ՚ ՚ ՀհՀ* բառերը։ Բացի մասնիկ-

ներից այս նախադասություններում կարող են տեղ գտնել նաև եղա-

նակավորող բառեր։ Այս իսկ պատճառով որոշակի ալտերնատիվ 

հարցում պարունակող նախադասություններն իմաստային և զգա-

յական տարբեր երանգներ արտահայտելու տեսակետից ավելի 

բազմազան են, քան անորոշ ալտերնատիվ հարցում պարունակող 

նախադասությունները։ 

Որոշակի ալտերնատիվ հարցում պարունակող նախադասու-

թյունը պատմողական նախադասությունից տարբերվում է հար-

ցական ինտոնացիայով։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տա-

լիս, որ ինտոնացիոն փոփոխությունները հիմնականում տեղի են 

ունենում հարցական նախադասության վերջին վանկում, որն ար-

տաբերվում է տոնի խիստ բարձրացմամբ և ձայնավոր հնչյունի 

երկարացմամբ (տե՛ս նկ. 1։ 2, 3, 4)։ Վերջին վանկի ձայնավորի 

արտաբերման ուժգնությունը, ըստ երևույթին, երկրորդական նշա-

նակություն ունի, քանի որ գրանցված են այնպիսի դեպքեր, երբ 

ձայնավորի արտաբերման ուժգնությունը մնացել է անփոփոխ 

(տե՛ս նկ. 3, 4)։ 

Ալտերնատիվ հարցում պարունակող նախադասության մյուս 

տեսակները (անորոշ ալտերնատիվ հարցում պարունակող, հար-

ցական մասնիկներով) իրարից տարբերվում են յուրահատուկ 

հարցական ինտոնացիայով։ Հարցական բառերի և մասնիկների 

առկայությամբ ինչ-որ չափով մեղմանում էր ն ա խաղա սութ (ան 

հարցական ինտոնացիան։ 
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Լ. Գ. ԴԱՆԵ՚ԼՅԱն 

ԻՐԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՐՑԵՐԸ 
ԱՌԱՔԵԼ ԴԱ4ՐԻԺԵ8ՈԻ «ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ» ՄԵՋ 

Իրանի պատմության Սհֆյան տիրապետության շրջանի 

(1502 —1722յ վերաբերյալ կան ստվար բտնակությամբ բազմալե-

զու ազր (ուրներւ Նրանց մի մ ասր գիտական լայն ճանաչում է 

ստացեք և մեծ չափով օգտագործվել Իրանի պատմության տարբեր 

բնագավառների ուսումնասիրության համար։ Աղբյուրների մեծ 

մասր, սակայն, սպասում է իր հ ետ ագո տողներին ։ Նշված հարյուր-

ամյակների սյատմ ութ յունր շարունակաբար եղել է պատմաբան-

ների հետազոտության առարկա, ալսուհանգերձ, իր շատ կողմե-

րով, մասնավորապես խնդրո առարկա հարցերում այն դեռևս կա-

րոտ Ւ, գիտական լուսաբանության։ 

Իրանի XVII դ• առաջին կեսի պատմության վերաբՒր(ալ մեզ 

հասած պարսկալեզու աղբյուրներից առավել կարևոր են Շահ Աբաս 

Ա-ի պալատական պատմիչ Իսքանդար բեկ Թորքեմանի (Մոնշի) 

ստվարածավալ երկը1 և նրա ^Շարունակությունը»2, Մոհամմեդ 

Թահեր Վահիդի «Աբբաս-Նամեն»3, Սեֆյան Իրանի վարչական 

սիստեմի վերաբերյալ չափազանց արժեքավոր՝ <էԹազքիրաթ-ոլլ~ 

մո։լուքրս1 և այ/ն։ Թեև միջնադարյան պարսից պալատական պատ-

1 «Արրասչան աշխարհարար պատմությունն Հչ ^ / ՚ 

1ГТГ_1ГГЗ '1_Г л Е 'հՏ՞^Հ Г11* СЪ^ 
յ Оч-с̂ со ^ ս ^ յ ւ յ ) է ^ ս » ^з^Т (Л» է—*.) ւտ յ օ > 

1пл 'օ^-է-5 (՝—*-**'>•?. 
3 ^Աէ-օԼ^յ <օս> гг լք^յյ յ. ^օև սւ.֊օԱ* < յ ^ ֊ տ ֊ յ ̂  «ս> յ ֊ » * - * 

1ггч 'Հչճյե) ^ у х Л ^ (|*гг_1.ог) 
* ТайНк1гаէ а1-ши1ик, а тапиа1 օք 8а!ау|<1 айпШЫгаНоп Ьу բրօք. V. 

ЛЧпогьку, О., М„ Տ., СатЬПййе, 1943. 
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մագրոլթյանը բնորոշ է ներբողագրությունը. և պարսկալեզու պաս՝, 

մական երկերի հեղինակների մեծ մասը։ լինելով այղ պատմա-

գրության ներկայացուցիչներ, պատմությունը շարադրում են՝ 

առանձին հարցերի միտումնավոր մեկնաբանությամբ, սակայն, 

այդ երկերը հսկայական փաստական նյութ են պարունակում և 

քննական հետազոտության դեպքում արժեքավոր ավանդ կարող են 

մուծել Իրանի պատմության ուսումնասիրության գործում։ Ավե-

լացնենք, որ թեև այդ գործերի մեծ մասը պատերազմների ու ար-

շավանքների պատմություն է, այսուհանդերձ, նրանք րնդգրկում 

են բավականին նյութ նաև սոցիալ-տնտեսական կյանքի վերաբեր֊ 

յալ։ 

Իրանի պատմ ութ յան ուսումնասիրության համար մեծ է նաև 

հայկական աղբյուրների նշանակությունը։ Այդ մասին նշում են 

մասնավորապես պարսիկ պատմաբանները։ Սակայն Իրանի մա-

սին հայկական աղբյուրների հետազոտումր դեռևս չափազանց 

թույլ է տարվում (եթե չասենք՝ իսպառ բացակայում է)։ Առանձ-

նապես նկատելի է XVII դ. այնպիսի արժեքավոր սկզբնաղբյուրի 

ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը, որպիսին Առաքել Դավ֊ 

րիժեցու «Պատմություննа է'։ 

Նվիրված լինելով Հայաստանի պատմությանը, այն Հարուստ 

նյութ է բովանդակում նաև մի շարք այլ երկրների, մասնավորա-

պես Իրանի պատմության վերաբերյալ։ Պատահական չէ, որ որոշ 

ձեռագրերում այս երկը անվանվում է «Պատմութիւն թագաւորացն 

Պարսից...յ)"ւ XVII դ. սկզբի իրանա-թոլրքական պատերազմների, 

ինչպես նաև իրանահայ գաղութի կյանքի նկարագրությունից զաս։ 

Դավրիժեցոլ երկում տեղեկություններ են հաղորդվում Իրանի ներ-

քին, սոցիալ-տնտեսական կյանքի տարբեր բնագավառների վերա-

բերյալ։ Կարևոր տվյալներ կան երկրի քաղաքների, արհեստների, 

պալատի, վարչակարգի։ հարկերի և հարակից այլ հարցերի վերա֊ 

բերյալ, 

(ГՊատմությունըյ) ոչ միայն ընդգրկում է լրացուցիչ փաստեր, 

այլև օգնում է ճիշտ լուսաբանելու մի շարք հարցեր՝ սեֆյան ար-

տաքին քաղաքական կյանքի, հա յ-իրանական հարաբերություննե-

րի, երկրի ներքին կյանքի վերաբերյալ և այլն։ 

Դավրիժեցին իր ժամանակի ուսյալ և ակնառու անձնավորոլ֊ 

5 (гՊատմութիւն Աոաքեէ վարդապետի Դաւրիմեցլոյ», Վաղարշապատ, 1896: 

(այսոլՀետև՝ Դավրիժեըի) է երկն ոէնեըել Է ևս երկու հրատարակություն1 1669 թ. 

(Ամստերդամում) և 1884 թ. (Էյմիածնում)։ 

® Տե՛ս օր.՝ Մ. Մաչտոցի անվ. Մատենադարան, ձեռ. ЛГ 2271, էք 214ա։ 
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թյուններիչյ էր։ Նա իր նկարագրած դեպքերի մեծ մասի ժամանա-

կակիցն ու ականատեսն I[ եղել։ Իր պատմության Հ ա վա и տ իությու-

նը շեշտեքո։ մտահոգությամբ պատմիչը Հաճախ ընդգծում է՝ Չտե-

սար աչ о բ մերովք* և կամ "...պարւո վարկանիմ մեղ ականատես 

եդեքոցս ոչ դտնւյ առնել...!,1 ։ Դեպքերի մի մասն էլ Դավրիժեցին 

չ ա ր ա դրել / րստ ականատեսների պատմածների։ Ըստ որում, Հե-

ղինակր դ/ւանբ գբի է առել իր երկի Համար նյութ Հավաքելու նպա-

տակով կատարած շրջագայությունների ժամանակ։ Շատ երկրների 

թվամ ն։ս եդեք է ե Իրանում։ ոՊատմությանս մեշ Հաճախակի են 

այս/զիսի Հավաստիացումներր. <г...ղոր տեսողքն պատմեցին ինձ», 

ոզոր ին, յուաք ւականատես պատմողաց՝ զայն գրեմ ք.. .л։ Դավ-

բիժեցին օգտագործել է և գրավոր աղբյուրներ՝ ավետարանների, 

ճաշոցն։,;։/։, Հայսմավուրքների Հիշատակարաններ, կոնդակներ, 

պատմ ական երկեր և այլն։ ոԱյլ և յամենայն եկեղեցիս՝ ուր և պա-

տահեցաք, — գրում է Հեղինակը, — զս-մենայն գրոց անդրէն եղԼլոց 

զյիշատակարանսն ընթեռնուաք»*։ Իրանին վերաբերող տեղեկու-

թյունների մեծ մ ասր պատմիչր գրել է կամ ականատեսների Հա-

ղորդումների և կամ անձնական Հիշողությունների Հիման վրա։ 

Երբեմն օգտագործել է նաև գրավոր աղբյուրներ, մասնավորապես 

ԱոլաՀտնում, Թավրիզում։ ՉՀարմՀալի Վաստիկան գյուղում գրտ-

նրվտծ Հիշատակարաններւ ԱնՀրաժեշտ է ընդգծեք այն մեծ պա-

տս։ սի։ անատվութ յունր և քննադատական մոտեցումը, որ ցուցաբե-

րում է Դավրիժեցին իր երկի աղբյուրների նկատմամբ, լինեն 

դրանք գրավոր, թե ականատեսների պատմածներ։ Պատմիչը ձըգ-

տեք է Հաղորդել աոավելադույն չափով ստույգ տվյալներ և դրա 

Համար, ի/։ խոսքերով ասած՝ «վասն զստուգութիւն բանին գտանե֊ 

քոյ, եղև զի զմի պատմութիւն, տասն անդամ և այլ աւելի կրկնե-

լով գրեցի),'1։ 

Պատահական չէ, որ (ГՊատմությունըл համարվել է «Հազվա-

գյուտ ստեղծազործությունօ (Նոյման, Մյուլլեր)՝°։ Ղ. Ալիշանը 

նշում է, որ Դավրիժեցին թե' իրենից 2— 3 դար առաջ և թե' իրե-

նից Հետո եղած պատմիչների մեջ լավագույնն է՝՝։ Դավրիժեցին 

7 ԴավրիյեՈի, <« 409, 213 ե այ,նւ 
8 Նույն տեղում, կյ 416։ 
9 Նուքն տեղում, էչ 670ւ 

10 Տես' Ыситап С. Р., Уе^исЬ е1пег ОевсЫсЬк с!ег агшепЬсИеп Ше-
га(иг, Ье1р21{т. 1836, տ. 249; МйИег Рг., \У1епег 2е11.чсЬгИ1 1йг (Не Кипйе 
с1е.ч Мог^еп1ап(1ев, В(1. И, 1888. տ. 259—262. 

1 1 ՛Լ. Ս>յ]ւշա1ււ Հայապատում, մասն Ա, Վենետիկ, 1901, էշ 131ւ 
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<гստուգապատում մատենագիր է և իր ժամանակի պատմության 

համար վստահելի աղբյուր»", «առաջնակարգ գրական մի աստղ, 

որ չունի իր նմանը թե՛ նախորդ գարում և թե' իր ժամանակակից-

ների մեջ»՝*։ 

Մեծ է եղել «Պատմության» նվաճած ուշադրությունը4 սկսած 

առաջին հրատարակությունից, երբ Ամստերդամից գրքի օրինակ-

ներն ուղարկվում են Արևելք ե. շուտով սպառվում։ նույնը կատար-

վում է հաջորդ հրատարակությունից հետո։ Ֆ. Մյուլլերը դրում է, 

որ ինքը մեծ դժվարությամբ մի հայ եկեղեցականի օգնությամբ 

բավականին մեծ գնով կարողացել է ձեռք բերել Դավրիժեցոլ գրքի 

մի օրինակրաւ Նույնպիսի հոգնություն է կրել և Պետերմանն իր՝ 

դեպի Արևելք կատարած ուղևորության ժամանակ, մինչև որ Ջու-

ղայում գտել է «Պատմության» մի օրինակը՝ Բեռլինի ւգԼտական 

մատենադարանի համար'"է 

«Պատմության» ճանաչվածությունը արդյունք է ոչ միայն 

այն բանի, որ նրա հեղինակը ականատես է, ականջալուր և 

անաչառ, шцЬ-՝ որ նա տեղեկացնում է Հայաստանից բացի 

նաև այլ երկրների մասին, հաղորդելով այնսլիսի տվյալներ, որոնթ 

բացակա յում են նույն դարաշրջանի այլ պատմիչների երկերում։ 

Նման սկզբնաղբյուրի հետազոտումը և օգտագործումը Իրանի 

պատմության ուսումնասիրության համար ոչ միայն շահեկան է, 

այլև միանգամայն անհրաժեշտ։ 

* * * 

XVII դ. առաջին կեսը, որն արտացոլվել է Դտվյւիժեցու եր-

կում, աչքի է ընկնում Իրանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական 

կյանքի առավել աշխուժացմամբ։ Այղ շրջանի համար բնորոշ են 

պետական հողերի նշանակալից աճը, կենտրոնաձիգ քաղաքակա-

նության ուժեղացումը, առևտրական ու դիվանագիտական կապե-

րի ընդլայնումը, քաղաքների, արհեստների, ներքին առևտրի զար-

գացումը և այլն: 
13 ձ. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, հ. Ա, Երևան, 1959, ( չ 

1144։ 

Լեօ, Հաչոց պատմություն, հ, Գ, Երևան, 1956, էչ 363։ 
14 Այն չէր կարող վրիպել "այ պատմագիրների երկերի թարգմանության գոր-

ծ՛ի անքսոնշ մշակ, Պետերրուրգի կայսերական ճեմարանի գործունյա անդամ Մ. 

Բրոսսեի ուշադրությունից, որը ֆրանսերեն Է թարգմանում «Պատմությունը» և 

1874 թ , Հրատարակում է М., ЫУГв (ТНЫСНГвЗ СОПфОЗё рЭГ 1в УЭГ-
է&Ե(6է Агаке1 йе Таиг1г (Со11ес11оп ժ՚հւտէօւ՚̂ ոտ агтёп1еп.5, է. I, Б^-РеГегв-
Ъоиге, 1874). 

Й МйИег Рг„ \У1епег геИвсЬПН..., տ. 259. 
" Ре1егтапп Н., Ке1зеп 1т Ог1еп(, В(1. I, ԼՕթշւ^, 1860, տ. 223. 

366-



Հողագործությունը մնում էր որպես տնտեսության գերիշխող 

ձեւ Գյուղատնտեսության զարկերակը արհեստական ոռոգումն էր: 

Ֆեոդալական Հոդային սեփականության զարգացումը ուղեկցվում 

էր արտադրողական ում երի Հարաբերական զաբգացմ ամբ և դրան 

հետևող ֆեոդալական շահա գործման ում եղացս՛ ամբ։ 

Սեֆյան Իրանում ֆեոդա/ական հարաբերությունները զուգա-

կցվում Էին բոչվոր բնակչության մեշ իշխող նահապետական-տոՀ֊ 

մատիր/սկան Հարաբերությունների Հետ։ Բնակչության 1/3-ը քոչ-

վոր կյանք Էր վարում, ընդ որում քոչվոր ցեղերը տիրում Էին մեծ 

բանակութ յամբ Հողերի, ա րո տա վա յրերի։ 

Մեծ տարածում անեին պայմանական ծառայության Հետ 

կապված Հողային սեփականության ձևերը '։ Դիվանի կամ խասսե 

Հողային ֆոնդերից մեծ բաժին տրվում Էր ֆեոդալներին որպես 

ավատ (թի ուի սոյուրղալ)։ Ավատ ա յին նվիրատվություններից գըլ-

խավոր տեղ Էր գրավում թիուլը, որը, ի տարբերություն սոյոլրղալի, 

ժառանգական չէր։ Գոյություն ուներ թիուլի երկու տարատեսակ, 

ա(ն տրվում էր կամ /զաշտոնի առթիվ՛՝ պտշտոնավարելու ընթաց-

րու մ, կամ էլ անձնական արժանիքների Համար՝ ցմաՀ, սակայն 

աոանց Հարկային ու դատավարչական իմունիտետի իրավունքի։ 

Դավրիժեցու մոտ Հանդիպում ենք Հողային նվիրատվության վե-

րաբերքս։լ Հետաքրքիր փաստի։ Դավիթ կաթողիկոսը, Հրաժարվելով 

կա թ ողիկոսութ յունից, մեկնում է Սպահան, դրա համար խնդրելով 

Շահ-Աբաս Ա-ի թույլտվությունը և Հրամանը( Շահը թույլտվու-

թյան հետ մեկտեղ նրան նվիրում է մի գյուղ (Ջղախոռ գավառում), 

аգի կերիս ցէ զմուտս գեղջն այնմիկ և ա զօթ ե ид է վասն կենաց թա-

գաւորինл,В1 Ամենայն Հավանականությամբ, այստեղ գործ ունենք 

թիոււի մի տարբերակի Հետ, քանի որ այս նվիրատվության Հիմ-

բսւմ րնկած է թիուլի ն Հատուկ պ ա յմ ան, ա յսինքն՝ Հողային Հարկի 

կամ նրա մի մասի (և ոչ՝ հողի ու նրա բնակիչների) պարգևում բ։ 

Ըստ որում թիուլր տրված է ոչ թե զինվորական կամ քաղաքա-

ցիական պաշտոն յա յի ծառայության համար (ինչպես ընդունված 

Կ)։ այլ այլակրոն բարձրաստիճան հոգևորականի։ 

' 7 Սեֆյան Իրանի հողատիրության սիստեմի մասին տե՛ս Н. ПигуЛевСКаЯ 

и др., История Ирана с древнейших времен до конца XVIII в., Л., 1958; 

У Տ ^ - Լ ւ - Օ մ - յ յ ի գ . « ՀՏյ—ձյ և 

ե այլ՛ս, «|. '1гро « * Ա յ օ . ) յ օ ^ յ Լ » 
I» Դավրիմեցի, էչ 217, 
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Մյուս կողմից, այդ նվիրատվությունը կատարվել է հարկա-

յին իմունիտետի շնր րհմ ամ ր՝9, մի երևույթ, որ հատուկ է եղել սո-

յուր ղալին։ 

Այսպիսով, հիշյալ փաստը դիտվում է իբրև հողային այնւգի-

սի նվիրատվություն, որին բնորոշ են ինչպես թիոլլին, այնւգես էլ 

սոյուրղալին հատուկ գծեր։ Դա վկայում է Սեֆյան շրջանում հո-

ղային նվիրատվության ղանազան տարբերակների տոկա (ութ(ան 

մասին և գալիս է հավաստելու Ի. Պ. Պետրոլշևսկոլ այն միտքը, 

որ «թիուլը, որպես տերիտորիա, որից շնորհվում էր ռենտա-հարկի 

մի մասը, կարող էր շատ տարբեր հասկացություններ արաահայ-

տել»10է 

Լողային նվիրատվության մի այլ ձևի մասին Է վկայում Դավ-

րիժեցու հաղորդումը Շահ Աբաս Ա-ի՝ Մելիք Շահնազարին և նրա 

եղբայրներին պարգևած գյուղերի մասին։ Այդ նվիրատվությունն 

արդեն ժառանգական պայմանով Է՝ «...զի անփոփոխ լիցի ժառան-

գութիւն այն նոցա և զաւակաց նոցա յազգէ յաՂԳ մինչև յաւի-

տեան»111 Ժառանգական իրավունքը, ինչպես հայտնի Է, հատկա-

նըշական Է սոյուրղալին. սակայն տվյալ դեպքում դժվար Է խոսեւ 

սոյուրղալի մասին, քանի որ հիշյալ նվիրատվություն վերաբերյալ 

այլ պայմաններ հայտնի չեն։ 

Սեֆևիների օրոք գյուղացիների դրության հարցը դեռևս բա-

վարար չափով ուսումնասիրված չէ։ Հայտնի է, սակայն, որ ոա-

յաթի վրա դրված էին մեծ թվով հարկեր ու պարտավորոլթյուններ, 

որոնք նա հաճախ ի վիճակի չէր լինում վճարել։ 

Ռենտայի հիմքը կազմում էր մալոջհաթր (խարաջ, բահրե), որը 

տարբեր ժամանակներում և տարբեր նահանգներում կաոմում էր 

բերքի 1 /6-ից մինչև 1/3 մասը։ Գոյություն ունեցող բազմաթիվ 

այլ հարկերից ու պարհարկներից էին՝ ւսվարիզ։ ուլաղ և ոլլամ, 

բիդար, ջիղ յա, թաոլջիհ, շեքար, մոհլաթանե, ղոնսղղա և այլն12։ 

<9 Նույն տեղում, էք 232—233։ 
20 И. Петрушевский. Очерки по истории феодальных отношений в 

Азербайджане и Армении в XVI—нач. X I X вв., Л., 1949, стр. 210. 
2' Դսւվւփյեցի, էք 96—97։ 
22 Այս և մյուս Հարկերի մասի՛ն տե՛ս ^ Ы ^ | ^Այ 

ГЛ1-ГЛЧ «աք՛ г _ о ւձՀշՏւտօ о Ч > У Օ^յ-?.՝ ' օ ^ - ? = ֊• ՝ 
Н. Пигулевская и др., История Ирана..., стр. 256; И. Петрушевский, 
Очерки..., стр. 266—292; А. Папазян. Аграрные отношения в Восточной 
Армении в XVI—XVII веках, Ереван, 1972. гл. VIII. Հերցի՛ն երկու 
խատոսթյան մեշ թեև խոսքչլ ԱդրրեՀանի և Հայաստա՛նի մասի՛ն է, սակայն 
նրանցում րերված Հսւրկերի Հարուստ ցանկ/լ և բացատ րոլթ յոլններր կարող 
են սլատկերաըոսմ տալ Ա Իրանի Հարկային սիստեմի ւէասինւ 
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Ղավրիմեցու երկում թեև Հատկապես չի խոսվում Հարկերի 

•Տասին, սակա/ն առանձին տեղեկություններ Հ աստ ա տում, երբեմն 

ե լրացնում են Սեֆևիների օրոր ռնակլոլթյանը պարտադրված 

Հտրկ!։րի, նրանց դւսնձման ձևերի, ինչպես նաև աշխատավորու-

թյան վիճակի մասին եղած տվյալները։ 

ՇաՀ Ս.րաս Ա-ի ներբին քաղաքականության բնորոշ գծերից 

մեկը նրա ձդտումն էր՝ ապահովել երկրի կենտրոնական շրջաննե-

րի, մասնավորապես Պարսկական Իր աքի բարգավաճում ը: Այդ 

գիծբ շոշափելի էր ՇաՀ Ս.բասի նաև Հարկային բաղաքականության 

մեշ25 և դրա ցա/տուն արտա՚Հայտություններից մեկը եղավ 1598/ 

99 (Հեշրի 1007) թ. Պարսկական Իրաբի բնակչության աղա֊ 

տումր մեծ թվով Հարկերից, որոնց գումարը կագմոլմ էր մոտ 100 

Հագար ի բա բ յան թուման1*։ 

Դավրիժեցին մանրամասներ ունի այդ Հարկերից՝ •ոբանբե-

կիի մասին, որր գանձվում էր մանր եղջերավոր անասունների Հա-

մար21'։ Նրա Հաղորդմամբ այս Հարկը չափազանց ծանր էր և բայ֊ 

քաւիչ ներգործություն է ունեցել բնակչության տնտեսական վի-

ճակի վրա։ Պատմիչը նշում է, որ չոբանբեկիի կամ, ինչպես նա 

անվանում է՝ քոդավի ստույգ չափը գյուղացիներին Հայտնի չէր2*, 

և Հարկահաններր գանձել են այն ըստ իրենց Հայեցողության, տա-

րեցտարի ավելացնելով։ 

Դավրիժեցու հաղորդմամբ հոռոմ արադ գյուղի բնակիչներից 

մեկն այսս/ես է նկարագրել բոդավյր հետևանքները. «Որքան գնաց, 

ծանրացաւ քօղաւն, և այնքան ծանրացաւ, որ զնոյն ինբն ոչխար֊ 

որն զամենայն վաճաոևալ տուաք ի քօդալն, և այնու ոչ կա\։ացաք 

զերծանիլ, զպարաս ևս առաք և տուաք քօղաւ, և ասրս զինչս և 

զստացուածս օր յս/ւուր վաճառելով, զորս ի քօդաւն տոլաբ և զորս 

պարտատեարցն վճարեցաք, ոչինչ մնաց, քանզի կարի /ուժ ծանր 

է հարկն բօդաւին»2՝ ։ 

23 Տե՛ս այդ մասին Н. Миклухо-Маклаи К вопросу о налоговой поли 
тике в Иране при шахе Аббасе I (1587—1629), («Советское востоковеде-
ние», 1949, VI). 

24 01V ,_Հ> «I к . . . ^ ^ . Х л Հ 
25 Մոնշու հաղորդման համաձայն չոբանրեկիից արքունի դանձարյււն էր 

մտնում տարեկան 20 հաղար իրաքյան թուման (ЭЛУ^ր ^ „ \ ) 

26 Պաշտոնական ցուցակով Ո շի արների դիմաց դանձվոդ դամարը .դետթ է 

հավասար ւիներ ոչխարների և դառների ընդհանուր թվի 1/7 մասի և հդի ոչխար-

ների 1/3 մասի արժեքին (глч — ՚ ՝ > . - ֊ \ ) 
" Դւսվւփժհցի, էշ 174, 
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Չոբանբեկիի վերացումը Պարսկական Իրաքում2', ինչպես աս-

վհց, ինքնին խոսում է նվաճված երկրների հաշվին Իրսւնի կենտ-

րոնական շրջանների տնտեսության ամրապնդման և նրա բնակ-

չության վիճակի բարելավման ուղղությամբ Շահ Աբաււի հետևո-

ղական քաղաքականության մասին։ Այս հանգամանքր, սակայն, 

չի նկատվել Դավրիժեցու կողմից՝ չոբանբեկիի վերացման հարցը 

մեկնաբանելիս, որը պատմիչը դիտում Ւ, իբրև շահի խղճահարու-

թյան և ողորմածության արտահայտություն։ Այսուհանդերձ, Դավ-

րիժեցու նկարագրությունն տբժեքւսվոր է փաստական առումով և 

պատկերացում է տալիս ոչ միայն վերոհիշյալ հարկի, այլև ընդ֊ 

հանրապես ռայաթի կյանքի մասին։ 

Դավրիժեցու նկարագրած ընտա՛նիքն իսպառ գրկվել կ։ իր եր-

բեմնի ունեցվածքից (մեծ քանակությամբ անասուններ, այգի, ջրա-

ղաց և այլն)։ Նույն վիճակում էին գյուղի մյուս ընտանիքները։ 

Նկարագրված վիճակն ընդհանուր էր նաև հարևան գյուղերում. «եւ 

ւայսմ պատճառէ չքաւորեցաք, — գանգատվում է Խոռոմսւբադի 

գեղջկուհին, — ոչ միայն մեք զոր տեսանես, այլ և բաղում մեծա-

տունք այսպէս եղեն, ոմանք ի մեր գեղջէս և այլք յայլոց գեղօրէից 

գաւառիս. որ և սկսավ ։դառաւն զայնոսիկ զամենեսեան յանուա-

նէ յիշելի։ 

Ռայաթի համար անձնապես ծանր էր մի ամբողջ շարք պար֊ 

տավորութ յունն երի կատարումը՝ կապված շահի կամ բարձրաս-

տիճան մարդկանց այցելությոլնների հետ։ Գյուղացիները ւգարտա-

վոր էին ոչ միայն օթևան տալ նրանց, այլև հոգալ նրանց բորբ 

կարիքները։ Այդպիսի պարհակներ էին ստվարին նղուլր 

(Այ ;.>), ղոնալղան . ալաֆե֊ուլուֆեն (ձտ^ձյԼ^տ) ,խեղմաթանեն 

և այլն։ Դավրիժեցու շատ տվյալներ վկայում են ռայաթ-

ների կողմից այդ պարտավորությունների կատարման մասին։ 

28 Այլ նահանգներում, այդ թվում և նվաճված ծայրամասային շրջաններում 

չորանրեկին շարունակում էր մնա/ իրրե դ/իւավոր Հարկերից մեկրւ Դրա վկայու-

թյունն են նաև 1647 և 1649 թթ. Երևանի բեկլարրեկ Քեյխոսրովխանի հրամանա-

դրերր էշմ իածնի վանբի այգիների և չրաղացների մալոշհաթր ե չորանրեկիի ղու֊ 

մարներր Փիլիպոս կաթողիկոսին նվիրելու մասին (ՄՊՀ, պր. 2, ւԼաւէ. 34 և 36)։ 

Տե՛ս նաև Շահ Արաս Բ-ի օրոբ 1651 թ. ներմանում չոբանրեկիի դանձման չա-

փերի կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթերը յ \ ՚ )''՜՝ Լ*.**)Լ> 

( э ч р — Э П ' И М Г Р О ' " Ц - А з . ) ^ ւ ^ Ա — յ Ա ֊ օ II ա կա յ՛ո ավելի 

ուշ Հանդիսլում ենք որոշ վայրերում գյուղացիներին չոբանբեկիի վճարումից աղա-

տելու դեպքերի (տե՛ս 1664(5 թ. Նահրեղաբրի բնակիչներին չոբանբեկիի վճա-

րումից աղատելու վերաբերյալ հրամանը ( " Г р у З И Н О - П Г р С И Д С К П е ИСТОрИЧКСХИе 

документы., Тбилиси, 1955, стр. 309). 
2Տ Դավրիյեցի, էշ 175։ 
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Այսպես, երբ Շահ Արաս Ա֊ն իր շքախմբով իջևանում է Խոռոմա-

բադ գյուղը, նրա բնակիչները "ընդ Հարկահանաց իշխանացն հո-

գային զհոգս կարեաց արքայի և այլոց իշխանացս*Դավբիժեցու 

հաղորդմամբ մի քանի գյուղացիներ կյանքով են հատուցում աւն 

բանի համար, որ մերժել էին օթևան տալ ծպտված շրջող Շահ 

Ար ր ա и իս * "Ա[ք/և առա քեաց զիշխանս ի գիւղն Խոռոմ ապատ, աո 

ի սպան ան ել զարսն, որք ոչ ը1/կալան զնա...л31։ 

Գոյություն ուներ և սուրսաթ ( С . կ ո չ վ ո ղ պարհակը, որը 

ւղարտավորեցնում Էր գյուղացիներին պատերազմի ժամանակ հա-

ցահատիկ հասցնել բանակի զորամասերին։ Նկարագրելով 1603— 

1005 թթ. իրանա-թորքական պատերազմների պատճառած ավե-

րածություններն ու թշվառությունները, Դավրիժեցին նշում Է նաև 

զանագան հարկերի, այդ թվում և սուրսաթի ծանրության մասին։ 

"Ւ՚Է որքան ծանրաբեռն հարկապահանջութիւն եղեալ ի վերայ ժո-

ղովրդեանն,— գրում է պատմիչը, — և բռնութեամբ աոին1 նոյնպէս 

և զսարրլսաթն, որ զկնի ղօրացն բերել տային, և թէ զօրքն և ի 

ձմեռն երիվարօքն իւրեանց ղշլաղ տային...»32։ 

Դավրիժեցին հիշատակում է նաև գլխահարկի (չիզյե) մասին, 

որր հեջրի I դ. սկսած ( մ . թ. VII դ.) գանձվում էր ոչ մահմեդա-

կան բնակչությունից։ Լեոյի արտահայտությամբ՝ գլխահարկը 

(гդաշնադրություն էր մուսուլմանի և անհավատի մեջ»33։ 

Սեֆեիների օրոք գլխահարկը, որ գանձվում էր քրիստոնյանե-

րից և հրեաներից, մեծ չափերի էր հասել։ Չնայած դրան, ինչպես 

վկայում են Դավրիժեցու տվյալները, Իրանի այլակրոն ժողովուրդ-

ները մշտապես ղերադասել են գլխահարկ վճարել հավատարիմ 

մնալով իրենց կրոնին3* ։ 

м Նույն տեղում, էյ 172ւ 
31 Նույն տեղում, էշ 1761 
33 Նույն տեղում, էշ 78։ 
3 3 Լ հ ո , Հայկական տպագրովյոլն, հ. 1, Թիֆլիս, 1901, էշ 205։ 
Յյ Ուշաղրավ է «Պատմությանа մեք հիշատակված վկայությունը Տարոնում 

1.106 թ. Ղարրանղա խանի արձակած հրովարտակի մասին, որով նրա իշխանու-

թյանր ենթակա քրիստոնյաներին աղղարարվում էր «... կամ դաոնալ ի մոլար 

դաւանութիւն Մահ մետի ե կամ տա/ խարաճ ամէն մարդ ի։ր գլխոյն ղութն դա-

հեկան և թուք և ապտակ ի յերեսն և ղմոլրուսն ճողել, և սև կարկատան մի ի վե-

րայ աջոյ ուսին կարել, նախատինք վասն Քրիստոսի...я։ Շատ չանցած այս հրա-

մանը փոխարինվում է նորով, ըստ որի՝ մահմեդականություն չընդունող քրիստոն-

յաներին «կամ ղամենեսեան ներքինիս աոնե/ կամ ղմի ակն հանեյ» (տե՛ս Դսււ|~ 

ք-իմեցի, էշ 625— 626)։ Նույն վկայությունը դանում ենք Գրիգոր Վարագեցու ժա-

մանակագրության մեջ (Մանր ժամանակագրություններ (կազմ. Վ. Հակոբյան), 

հ. 2, Երևան, 1956, էշ 361)։ 
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Ս եֆևիների կենտրոնական կառավարական մեքենան աչքի 

էր րնկնոլմ իր բազմանդամությամբ։ Թեև շահը երկրի անսահմա-

նափակ տիրակալն էր, սակայն պետության կառավարման մեջ 

խոշոր դեր ունեին մեծ թվով պալատական բարձրաստիճան պաշ-

տոնյաներ, որոնց անվանում էին (Гպետության սյուներ» յ^Տ 

Երկրի կառավարումը իրականացվում էր քաղաքացիական, ռազ-

մական և հոգևոր իշխանությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչ-

ների միջոցով։ 

Շահնշահից հետո երկրի առաջին դեմքը էթեմաղ֊էդ-դոոլլեն3՝՝ 

էր կամ մեծ վ ե զ ի ր ը • որի վերահսկողությանն էին ենթա-

կա պետության բոլոր վարչական ու ֆինանսական գործերը3՝ ։ ^ըզըլ֊ 

բաշ էմիրների ազդեցության թուլացումից հետո մեծ վհզիբը նշա-

նակալից կշիռ է ձեռք բերում, վճռական դիրք գրավելով պետու-

թյան կառավարման գործում3*։ 

Ըստ «Թազքիրաթ ուլ-մուլուքի»՝ մեծ վեզիրի իրավասության 

մեջ էին մտնում բարձր պաշտոնների նշանակումը, երկրի ֆինան-

սական ու հարկային գործերի կառավարումը, ինչպես նաև բոլոր 

բարձր աստիճանավորների գործունեության նկատմամբ վերա֊ 

հսկողոլթ յունը։ 

Դավրիժեցու երկը տեղեկություն է տալիս էթեմադ֊էդ֊ դոոլլեի 

գործունեության նաև այլ ոլորտների մասին, մոտիկից ցույց տա-

լիս նրա անմիջական մասնակցությունը քաղաքային կյանքի զա-

նազան հարցերի կարգավորման գործում։ Մեր պատմիչի նյութե-

րը ցույց են տալիս, որ XVII դ. կեսերին ևս էթեմադ-էդ֊դոոլլեն 

հանդիսացել է շահի աջ թևը, նրա ամենաակտիվ գործակիցը։ 

Սպահանաբնակ այլակրոն ընտանիքների բնակատեղին փոխե-

լու համար իշխանությունների գործադրած միջոցառումների մա-

սին Դավրիժեցու նկարագրության մեջ ակնհայտ է էթեմադ-էդ-դոու֊ 

լե Մահմատ բեկի (Մոհամմեդ բեկ) ակտիվ մասնակցությունբ 

34 Բառացի՝ «պետության վստահությունя (արար,)լ 
38 Ավելի ուշ նա սկսել է կոչվել առաջին վեդիր ( 

3' Սեֆևիների իշխանության սկզբնական շրջանում այս անվանումը գոյություն 
չի ունեցել, հ իշխանության բարձրագույն պաշտոնյան կոչվե/ է а վարիլս 

(Л1. ^ԼՕՅԱՕ • XVII Գ• մեծ տարածում է ղա՛նում 

էէթեմադ-էդ-դոոլլեյ անվա՛հա մը, որի մասին վկայում է և Գավրիմեցին, 
36 Շարգհնը նշում է նույնիսկ, որ Իրանի շահերը լոկ ձևական իշխանություն 

ունեն, ե երկրի իսկական շահը մեծ վեգիրն է (СЬЭГСПП, (IԱ СЬеУЭ-

Иег СЬагсНп еп Регэе 6է аи(гев Неих с!е Гог1еп(, Р., 1811, УО1. V, р. 430. 
Գա, անշուշտ, չա փ աղ անյութ յոլ.ն է և րնորոշ չէ մանավանդ շաՀարասյան 
շրջանի Համարէ 
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քյա'Հ Ա.րաս Ր՛ի Հրամ անն սրի իրագործս՛ ան ուղղությամբ տարվող 

բոլոր միջոցառումներին '։ Լ՚նդ որում, մեծ վեղիրը գործում էր շա-

Հի Հհս/ /իովին Համաձայնեցված պլանով, Հ ահա իւ թելադրԼյով 

ն/ւան անՀրաժեյա որոշում ր, մշտապես, սակայն, բարձոութ յ . ՚ ։ ն 

վրա սրսՀե/ով յա՛', ի Հրաս ան ր և գործելով միայն նրա անունից։ 

էթեմադ- էդ-դոույեն Համագործակցում էր նաև իշխանավորների 

ո։ սյա/ատակունների Հետ։ "Համախորհուրդ եղեալ ընդ աւլ ես իշ 

խ ան ա յյն Պարսից», նա "անպատեհ և անձեռնս։ ույ. բնակավայր 

րնտրում Սս/աՀանից արտաքսվող Հրեաների համար'՝։ Ըստ 'Ւավ-

րիժԼցո։ տվյալների, մեծ վեզիրը նաև անմիջական շփման մեջ Էր 

քաղաքապետի, վարչական զանագան պաշտոն յան երի հետ. ընդ-

հուպ մինչև Իրանի գաղթականների տարբեր խմբերի ներկայա-

ցուցիչներէ ավադներր. «...Կոչեաց էՀտիմս՚լ-դօլվաթն առաջի 

իւր գաւազն երեանցւոց՝ որում անունն էր խօջայ Յակոբջան, ընդ 

шц ևս ւսրանց, և ծանոյց նոցա զհրաման թա զալո րին ։ 

Ինչպես պետության մյուս ո սյուները» ։ այնպես էլ էթեմադ-էդ֊ 

զոու/են իր գործունեության րնթացքում ուղեցույց ուներ շարիաթի 

սկզբանբներր և այդ պատճառով ամենասերս։ կապի մեջ էր հո-

գևոր գերագույն առաջնորդի՝ սադրի հետ։ Այս փաստը ցայտուն 

կ1,րւգով արտա/յոր/ած է Դավրիժեցու մոտ*2։ 

Սաղրր ւին/ւ/ով կրոնական առաջնորդ ու հոգևոր բարձրագու/ն 

ատյանի ։գետ, մեծ կշիո ուներ պետության կառավարման ւ//.»ւ 

4ե!իեէ։ների օրոք սադրի ոլաշտոնը փոփոխությունների է ենթարկ-

վում, և շահ Ի՛ ահ մ ա и ։գ ի ժամանակներից սկսած այն վարում են եր-

կու Հոգևորական, որոնք կոչվում էին «սադրե֊ ամմե», «սադրե խաս֊ 

սե» ։ Վերջինս ավելի խոշոր դեր ուներ և օգտվում էր մեծ իրա֊ 

վոէնքներից։ Կրոնական աշխարհի բոլոր տեսակի գործերը, այդ 

թվամ ե հոգևոր ատ յան ր գլխավորելուց բացի, նա մասնակցում էր 

և քաղա բա դիական դատարանի որոշ աշխատանքներին։ Այսպիսով, 

սադրի վճիռն անհրաժեշտ էր և գերագույն դատավորի՝ դի-

վանբեկիի համար, թեև վերջինիս կողմից վավերացվելուց հետո էր 

միայն, որ վճիռը գործադրման ուժ էր ստանում։ 

•49 ԴավրիյԼցի, կ 442— 480։ 
10 Նույն տեղում, էք 

41 Նույն տեղում, էք 451։ 

Նույն տեղում, էք 464։ 

13 1քՕ> 'I Հ ' ^ յ ձ ^ ֊ օ «уг_ур 
гг-л ՚ տ Ա - ֊ յ Ա է ՚ յ. .̂АЦ» 
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Դիվա նբեկին ևս Սեֆևիների վարչական մարէք ինների շարքում 

վճռական դեր ուներ և կոչված Էր գլխավորելու արդարադատու-

թյան գործը։ 

« թ ՚ ա զ ք ի ր ա թ - ու[-մուլոլքում» նշված՝ դիվանրեկիի պարտա-

կանությունները (ամբողջ երկրի մասշտաբով տուգանքների և 

գանգատների քննումը, շարիաթի սկզբունքների կիրառումը, շա-

բաթական երկու անգամ մարդկանց ընդունելությունը իր տանը 

դատական գործերով)** պատկերացում են տալիս դիվանբեկիի 

գործունեության մասին՝ կապված գլխավորապես մահմեդական-

ների միջև վիճելի հարցերի կարգավորման հետ։ 

ԴաւԷրիժեցին տվյալներ է հաղորդում դիվանբեկիի կողմից 

Իրանի այլակրոն բնակիչների դատական հարցերի քննության մա-

սին։ 1657 թ• մի սպանության առիթով հրեաների դատավարու-

թյան նկարագրության մեջ դիվանբեկին ներկայանում է իբրև 

գլխավոր քննող և վճռող անձ, որի կայացրած մահվան վճիռը մահ-

մեդականություն ընդունած հրեային (կամ որ միևնույնն է՝ մահմե-

դականին) սպանող երեք հրեաների նկատմամբ անհապաղ ի կա-

տար է ածվում**, իսկ մինչև դատավարությունը հանցագործներին 

գտնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելիս դիվանբեկին գոր-

ծում էր էթեմադ-էդ-դոուլեի հետ միասին**։ 

«Պատմությանл մեջ տեղեկություններ կան բարձրաստիճան 

հայ հոգևորականների հարուցած տարբեր հարցերի քննման ժա-

մանակ դիվանբեկիի ունեցած մասնակցության վերաբերյալ։ 

Առաքել պատմիչի հաղորդմամբ, կաթողիկոսական իշխանու-

թյան հաստատման վերաբերյալ երկրորդ ռաղամի համար Շահ 

Արաս Ա-ն Սահակ կաթողիկոսին ուղարկում է դիվանբեկիի մոտ*7։ 

Այս վւաստն ինքնին հետաքրքիր է և վկայում է, որ կրկնակի 

ռաղամի անհրաժեշտության դեպքում կաթողիկոսական իշխանու-

թյան հաստատման գործը, որի իրավասուն շահն էր, հանձնվում 

էր դիվանբեկիի ն։ «Իսկ դիւան բէկին վասն թամահի խստությամբ 

էր պատասխանեալ Սահակայ, մինչ որ թամահն իւր լցեալ էր և 

44 чг—чг ^ե-յԱ- • 
45 Դավրիժեցիւ էշ 475—476ւ նման դատավարությունները (քրեական մեծ հան-

ցանքների, այդ թվում մարդասպանության դեպքում) կատարվում էին ոլրֆի 

(սովորութային) օրենքներով։ 
43 Նույն տեղում, է, 473—474ւ 
47 Առաշին անդամ շահից ստացած ոադամը կնքել տալու նպատակով Սա-

հակ կաթողիկոսն այն հանձնել էր կնքապահ Ւահմազղուլի խանին, որը հանգա-

մանքների բերումով մեկնել էր Երևան, իսկ Սահակր գերադասել էր շահից խընդ-

րել նոր ոաղամ, ասելով որ նախկինը կորցրել էլ 
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ապա դրեալ էր նոր րաղամ, բայց ո> էր կնքեալ..Կրկին ռա֊ 

ղամր կնբե/ու Համար ՍաՀակ կաթողիկոսր մեծ դժվարություններ է 

կրում, ամենուրեք Հանդիպելով կաշաոակերության՝'3г Այս ե ուրիշ 

տվյա/ներ վկայում են Սեֆյան արքունիքում տիրող քաշքշուկի և 

կաշաոակերութ յան մասին''։ 

Դավրիժեցին Հաղորդում է նաև Իրանում օտարերկրացիների 

դատական գործի քննության փաստեր։ Ուշադրության արժանի է 

1610 թ. եվյյո սլացի միսիոներների (Գլելուն և Ար քանշելի յ 

գա ալւ կաւգված՝ ս, Հոիվւսիմեի մասունքների Հափշտակման Հետ։ 

Ֆրանկ ։գատրիկների այս դատավարության ժամանակ գլխավոր 

քննող և. վճիռ կայացնող անձն արդէն դիվանբեկին լէ, այլ ինքը 

շաՀ լ1 (Արաս Ա-ն )։ Ըստ որում, շաՀն առաջնորդվում է ոչ թե շար՛ի 

կամ ուրֆի օրենբներով, որոնցով ղեկավարվում էին Հոգևոր կամ 

բս։ղ։ս բացիակա)։ դատարաններում, այլ զուտ քաղաքական ու 

դիվանագիտական նկատառումներով, ջանալով իր վճռով առիթ 

չտալ Իրանի լավ Հարաբերությունների խաթարմանը ինչպես Եվ-

րոպայի, որի ներկայացուցիչներն էին Հիշյալ միսիոներները, այն-

պես էլ Հայ խոջայության ու բարձր Հոգևորականության Հետ, որոնք 

խիստ վրդովված էին կատարված չարագործության առթիվ 'ք 

Ս-յսս/իսով, շաՀ Աբաս Ս,-ի օրոք նկատելի է օտարերկրացի-

ների Հետ կա/գված դատական Հարցերում դիվանբեկիի իրավա-

սությունների սաՀմ անափակում ։ 

(՛Պատմությանս մեջ տեղեկություններ են Հաղորդվում նաև 

ոստիկանապետի ( դարուղա , կնքապաՀի ( մ ո Հ բ դ ւ ՚ յ ր ) , դիվանա-

« Դավւփ<1եցի, էշ 231։ 
Նույն տեղում։ 

50 քաքարիս։ Աղոլլեց ին, որն իր եղրոր՝ Սիմոնի պարտատերերի դրդմամր 

պատասխանատվության էր կանչվեք շահի ե. դիվանբեկիի կողմից (1671 թ.), դոր-

ծի վախճանն այսպե,։ է արձանագրել. яг ես Զաքարիայ մին թանի թուման խարշե-

ցի, պրծայո (Й. ԱզոլլԼցի, Օրագրություն, Երևան, 1938, էշ 104), հմստ. Տա-
քարիս) Սար|քաւ|սւ(]. Պատմագրություն, հ. Ա, Վաղարշապատ, 1870, էչ 71 — 74։ 

51 Գոյություն ունի Շահ Աբաս Ա-ի ոադամր Ամիրդունե խանին՝ ի պատաս-

խան Գավիթ կաթողիկոսին, գողացված մասունքները պատրիկներից վերցնելու և 

էշմիածնին հանձնելու, ինչպես նաև վերջիններիս պատմելու վերաբերյալ ք տե՛ս 

ԱիմԼոն Եւ-Լանցի, Ջամրո, Վաղարշապատ, 1873, էշ 210, հմմտ. ՄՀՊ, պր. 2, վ. 10 )։ 

Դավրիժեցու հաղորդմամբ «քանդի ի ժամանակին յայնմիկ դաշն խաղաղու-

թեան ուխտեալ և հաստատեալ էին շահն և թագաւորն ֆոանկաց ընդ միմևանս),, 

շաՀր պատրիկներին պատմելու վւոխարեն ագատ արձակեց, իսկ մասունքը վե-

րադարձրեց հայերին (Դսւվւփյհցի, էչ 191 —192)։ 
ս Ոստիկանապետի իրավասությունների մեշ էր մտնում հանցադործություն-

ների կանխումը, ինչպես նաև մասնակցությունը հարկերի իրացման գործին 
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եան մատյանների վերակացուի և այլ պաշտոնների վերաբերյալг 

որոնք հիմնականում հավաստում են այլ աղբյուրների տվյալները ։ 

(ГԹազքիրաթ-ուլ-մուլուքումյ» հիշատակվում է ռաղամնևիսի.. 

որը «դիվանի կառավարման գործերի վերաբերյալ շահի ֆարման-

ների հետ գործ ուներ1) և հոքմնևիսի մասին, որր «տնօրինում էր 

հաստատված և կնքման ենթակա փաստաթղթերը»53։ Հավանաբար 

սրանցից մեկին կամ ավելի շուտ՝ երկրորդին է վերաբերում Դավ-

րիժեցու տեղեկությունն արքունի գրապահի մասին. а...Իշխան 

ոմն՝ որ էր գրապան թագաւորական գրեանց, զի ամենայն գրեանք 

թագաւորին նմա հանձնեալ է, զի պահեսցէ...»"՝՝։ Դրաւզահր, Դավ-

րիժեցու հաղորդմամբ, արքունի առաջատար պաշտոնյաներից էր, 

որի հետ հաշվի էին նսսւոլմ պալատում։ 

Քաղաքների կառավարումն իրականացվում էր քաղաքապետ֊ 

ների կամ քալանթարների միջոցով, որոնք ակտիվ մասնակցու-

թյուն էին ունենում քաղաքային կյանքի բոլոր հարցերի լուծման ը, 

սերտ կապի մեջ լինելով վարչական այլ մարմինների, ինչպես նաև 

շահի հետ։ 

Սպահանի քաղաքապետ Միրզա Մոհամմեղի վերաբերյալ 

Դավրիժեցու տվյալները ցույց են տալիս նաև, որ մայրաքաղաքի 

քալանթւսրը իրավասու էր որոշ հարցերում փոխարինել շահին՝ նրա 

բացակայության դեպքում՛՝'՝։ 

Քալանթարին իրավունք էր վերապահվում հարկ եղած գեւյ-

քում զինված ջոկատների կս։մ սւռանձին զինվորների միջոցով 

կարգավորել այս կամ այն հարցըտտ» 

Մեր պատմիչի հաղորդմամբ Լալա բեկը «ի թագաւորէն քա-

ղաքապետ կարգեալ էր Սպահանու՝"7։ Մեկ այլ առիթով նա գրում 

է, որ Շահ Աբաս Р-ն, անսլաով Երևանի քաղաքապետ Սոհամ-

մեդ-ղուլի խանի հանդեպ մի քանի մեծամեծ իշխանների բողոք֊ 

ներին51, «ընկեց զնա յիշխանութենէն... և զայլ ոմն ի թագաւորա-

կան ծառայից առաքեաց յԵրևան իշխող...})59։ Նման փաստերը 

53 11Л ԼօյԱօ < 

и Դավւփյեցի, էշ 445։ 
55 Նույն տեղում, էչ 18С—18?ւ Նկատելի է, որ այս պաչտոնի մասին խո֊ 

սելիս Դավրիժեցին գործածում է՝ «քաղաքապետ», «իշխող քաղաքին», «իշխան 
քաղաքին», սակայն ոչ «քալանթար» տերմինը. Բ՛երես XVII ղ. աոաշին կեսին աչս 
տերմինը լայն գործածություն չի ունեցել Հայաստանում։ 

М Դսւվւփւ11յց|ւ, էշ 18Տ—187, 281։ 
57 Նույն տեղում, էշ 301։ 
55 Նույն տեղում, էշ 341։ 

Նույն տեղում։ 
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մկայամ են, որ բաղա բաւէք ետին նշանակում և պաշտոնանկ Էր 

ան ո։ ո հ ա '՛ր 

"Պ տամ ութ յան и и !.ջ Հիշատակվում են Ս եֆևինռրի շրջանում 

տարրեր բաղաբների բալանթարների անուններ, որոնք լրացնում 

են այլ աղբյուրների տվյաւնԼրր։ Դավրիժեցու հաղորդմամբ Շա՝ 

Արաս 4.-ի օրոր Ս -դա Հան ում քաղա բա պետ Էր Միրզա Մոհամմեդը, 

ապա՝ Լա/ա բեկը, Ի՚ավրիզոլմ՝ Ղառչղա խանր, Երևանում Թահ-

մազ ղււ՚ւի խան ր։ ապա՝ ՄոՀամմեդ ղուլի խանը, որին Հաջորդել Է 

հաջաֆ զուլի խանր ե. այլն։ 

Մենբ իյոոեցինբ Սեֆևիների վարչական այն պաշտոնների 

շարջր, որոնց մասին տեղեկացնում Է Դավրիժեցին։ Նշենք, որ պատ-

միչի աեղեկււ/թյուններն րնդ'\՛անուր գծեր ով պատկերում են նաև 

Иեֆեիների վարչակարգին բնորոշ մի շարք կողմերը։ Մի կողմից 

սերտ կա։։/ ե Համ՚սձայնեցվածություն բարձր աստիճանավորների, 

ոպետության սյուներիи միջև՝ մասնավորապես ժողովրդական 

գ։սնգվածն1րի կամ նրանց աոանձին ներկայացուցիչների Հհս։ 

1լւսսյված Հարցերի լուծման ժաւէանակ, մյուս կողմից՝ տարաձայ-

նություններ, կենտրոնախույս ձգտումներ, պալատական գավեր, 

ս/աշսւոնների վաճաոթ։ Զգալի Էր կաշառակերությունը, որը 

Հտճաիւ արտակարգ չավւերի Է Հասել։ ոԲազում ու՚կի և արծաթս 

տա/ր Նորս տակին Հասնելու կարևոր միջոց Էր։ Դրա պաշտոնական 

կամ բացահայտ արտահայտությունն Էր փիշքաշը1:1 ( ,•;•. . л յ , որ 

անխա ս.էւվ, ելի պարագա Էր որևէ հսւրցի լուծման ճանապարհին և 

րնդունում էին վարչական բո/որ մարմինները, ընդհուպ մինչև շա-

հը։ Դավրիժ եցոլ հաղորդմա մբ Փիլիպոս կաթողիկոսր Լուսավորչի 

Աջր Նոր Զ աղայից էջմիածին տեղավւոխելու թույլտվութ (ուն ստա-

ցավ միտքն այն բանից հետո, երբ вսկսաւ շրջել ի դրունս իշխա-

նաց թագաւորին, ե առատաձեռն ս/րօբ զսիրտս ամենեցուն Հա -

ճեզոյց։ Եւ սալա յետ ամենեցուն լցեալ զոլա ոսկի դահեկան յսկու-

տեղ՝ ե րնդ նմին դրեալ թուղթ արղայի՝ մատոյց առաջի ՇաՀսէֆի 

արքա ւի,..)/՝2։ Կաթողիկոսական իշխան ութ յան հաստատման Հա -

մч։ր Սա Հակն րնծայ ինչ ըստ կարողութեան իւրոյ մատուցեալ էր 

Ո1) Աոանձին դեպքերում թաւյաբի բնակիչներին իրավունք Լր վերապահվում 

իրեն;, հայեցողութէամբ բարսնթար բ՛ստրեր Տե՛ս 9,ա|'աւ՝իա Ա դ ո լ լ ե ց ի , Օրադբո։-

թյուն, էք 133> 
01 Գոյություն ուներ և հատուկ հարկ՝ փիչքայ, որ պարտավոր էր տաք լլա-

յաթր ֆեոդային՝ վերքինիս ծննդյան, ամուսնության ե այ/ հանդիսավոր օրերի, 

ինչս/ես նաե սաների կապակցությամբ։ 
« Գավք-խՌցի, էք 320. 
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առաջի արքայի, ընդ որս էր և ձի մի պատուական»63։ Փիշքաշը 

նույնիսկ գանձարանը հարստացնող միջոցներից մեկն էր՝*։ 

Իրանի քաղաքական ու տնտեսական ամրապնդման ուղղու-

թյամբ կատարելով մի շարք ռեֆորմներ, Շահ Աբաս Ա-ն գործնա-

կան քայլեր կատարեց նաև մետաքսի առևտրի՝ Թուրքիայով անց-

նող քարավանային ճանապարհը տեղափոխելու հսւրավ, այ/ խոս-

քով՝ օգտագործելու Եվրոպան Ասիայի հետ կապող ծովային ճա-

՛նապարհը, որը հայտնագործված լինելով XV դ. վերջերին, մեկ դար 

հետո գործարար նշանակություն էր ձեռք բերել։ 

Եվրո պա-ասի ական առևտրական ծովային նոր ճանապարհը 

մեծ չավւռվ ձեռնտու էր քարավանային ճանապարհի համեմատու-

թյամբ և անհրաժեշտ էր Իրանի համար նախ և առաջ որպես մե-

տաքսի արտահանման շահավետ ուղի։ Մասնավորապես Թուրքիան 

մեծ մաքս էր պահանջում փոխադրվող մետաքսի համար։ Բացի 

.դրանից, Թուրքիա յով անցնող առևտրական տարանցիկ ճանա-

պարհները հեռու էին անվտանգ լինելուց, մի Հանգամանք, որ իրեն 

զգացնել է տվել շարունակ։ Դավրիժեցու հաղորդմամբ Վանով 

անցնող Թավրիզի քարավանները երկար ժամանակ հարձակման 

էին ենթարկվում Խոշաբա բերդի իշխան Սուլեյման բեկի կողմից, 

որր «զկարալանաց բեռինսն բռնութեամբ բանայր և որ ինչ իրաց 

և հաւանէր, սուղ ինչ գին ձգէր ի վերայ տիրոջն և կորզեալ ի ս։ի-

րոջէն յինքն առնոյր զինչսն և պատճառէր թէ գնով գնեցիЛ Փա-

շայությունից ղրկված Տոմարը իր շուրջը հավաքելով ավազակնե-

րի, «դարանամուտ լինէր ի վերայ ճանապարհաց՝ երթևեկ կարա-

ւանաց և ի վերայ բախեալ զորս կոտորէր և զորս փախստական 

առնէր, և զոսկի և զարծաթ և այլ զոր ինչ կամէր առեալ գնայր... 

այնքան մինչև զի երկթևեկո։ թ իւն ճանապարհաց խափանեցալ...»™։ 

Մետաքսի արտահանման նոր ճանապարհը ոչ միայն հարվա-

ծում էր Իրանի ախոյանի՝ Թուրքիայի ֆինանսներին, այլև ազա-

տում էր Իրանին հիշյալ խոչընդոտներից։ 

63 Նույն տեղում, էջ 230, տե՛ս նաև էջ 309, 311 և այ/ն։ 

64 Այս հանգամանքն ընդգծում է և Շարդենը. տե՛ս ձ^Ա^և.--! 

ГIV ժ> ^ 'СЛ-Р՜ լ Տ ֊ ՚ Հ * 

65 Դավրիժեյյի, էջ 494. 
6' Նույն տեղում, էջ 496, հմմտ. Զաքսււփա Աէրւլլնցի, Օրագրություն, էջ 35, 

45, 71 — 72 և այլն, 5խւքաւփսւ Սարկավագ, Պատմագրություն, հ. Բ, էջ 24։ 
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Աոետրի զարգացման գործին խթանելու, ինչպես նաև՝ Р՝пւր-

բիայի դեմ ւգատերազմներում եվրոպական երկրների աջակցու-

թւունն սաանա/ու Համար Շ ա ՝. 1Լրաս Ա-ն լայն արտոնություններ է 

շնորհում եվրոպացի վաճառականներին՛ ' ։ Անգլիական և Հոլանդա-

կան Արևե/յան-Հնդկական ընկերություններն իրավունք են ստա-

նում իր/,նց առևտրական ֆակտորիաներն ունենալու Իրանում։ 

Իրան ժամանած անգլիացի, Հոլանդացի, ֆրանսիացի բազմաթիվ 

առևտրականների, ինչպես նաև կաթոլիկ միսիոներների գործու-

նեութ լունր Հող է նախաս/ատրաստում գաղութային ներթափանց-

ման և Իրանում կապիտուլացիոն ռեժիմի ստեղծման Համար, որին 

ձգտում Հին եվրոպական երկրներր։ XVII դ- սկզբին նրանց ջան-

բեբր՝ իրենց ձեռբր վերցնե/ու մետաբսի արտաՀտնոլմը, Հաջողու-

թյամբ չի պսակվում։ 

ՇաՀ ի մ ենաշնորՀը Հանդիսացող մետաքսի առևտոլբր կատար-

վում կ։ գ լ ի։ ա վո ր ա պ ե и Հայ վաճառականների միջոցով["*» Հանձինս 

ջուդայեցի առևտրականների, որոնբ գաղթեցվել էին Իրան, վեր-

ջինս ուներ ձեռներեց և Հավատարիմ առևտրական գործակալներ, 

որոնբ սւշխարՀի տարբեր երէլրների Հետ առևտրական սերտ կա-

ս/երի մեջ էին։ 

Հեռատես Շահ Ս.րաս Ա-ի պլաններն իրականանում են, և 

ձէու գա ւի առևտրական կւսպիտալր կռվան Է ծառայում Իրանի առև-

տրի համարէ Այդ Է պատճառը, որ Ջուղայի վաճառականն եր ր, 

Հայ խոջան երր ոչ միայն օգտվել են լայն իրավունքներից ո։ ար-

տոնություններից, այլև եղել են Սեֆյան շաՀերի և Հատկաս/ես 

ՇաՀ Արաս Ա-ի մ երձավորներր՝ Հաճախ՝ խո րՀրդա տուն ե ր ր։ Այդ 

մասին Ղավրիժեցու երկն ամփոփում Է բազմաթիվ փաստեր։ Իրա-

նում Հայ վաճառականների խաղացած ակնառու դերբ Համ րնդ-

Հանուր ճանաչում Է գտել և արձանագրվել ժամ ան ակակիցն ե րի 

կողմիդ։ օԱմոնաշատ և ամենաՀարուստ վաճառականները Պարս-

07 Տե՛ս 1 - Г ՚ ^ յ ձ տ ւ ձ ^ - Հ Ջ Անշուշտ սխալվում Է Մոհամմեդ 

Փարանղր, XVII դ. սկդբին Իրանի ու եվրոս/ական երկրների առևտրական հարաբե-

րությունների աշխուժացման Հիմքում դնելով Շահ Աբասի սիրա/իր վերաբէրմունքն 

այդ երկրների ներկայացուցիչների նկատմամբ, անտեսելով յուրաքանչյուր կողմի հե-

տապնդած տնտեսական ու քաղաքական նպատակն եր ր), յ ^ յ ս о Աօ сХл^ 

гг( нчвг >հհ 
Г'8 Տավերնյեի հաղորդմամբ Շահ Աբաս Ա֊ն մետաքսի առևտուրն սկղրում 

Հանձնարարնք I; իրանցի վաճառականներին, որոնբ, սակայն, վատնել են վա-

ճառքից ստացած դումարր, և շա՛ր համողվե/ով, որ իրանցիներն այդ դործում 

ապաչնորհ են, մետաբսի աոևտոլրր վստահել Է հայ վաճառականներին 

(1ГГ МГП Տ->ԼյՅ' ՚ ^ յ - ք ^ ՚ ^ Ь у и ^ ) 
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կա и տ ան ում, — գրում է Ադամ Օլեարիոլսր, — հայ քրիստոնյաներն 

են, որոնք ամենուր երթևեկում են՝ երկրում և նրանից դուրս»'''։ 

Խոսելով Կոստանդնուպոլիս ժամանած հայ վաճառականների 

մասին, Դավյւիժեցին շեշտում է մասնավորապես ջոլղայեցին երին 

և դողթնեցիներին (հավանաբար նկատի ունի ա գուլեցին երին )՝՝ ։ 

Վերջիններիս մասին առատ տվյալներ է պարունակում Զաթսւբիա 

Ադուլեցու օրագրությունը, որը հարուստ աղբյուր է Սեֆյան Իրանի 

առևտրական հարաբերությունների վերաբերյալ և արժե քավոր 

տվյալներ է ընդգրկում XVI—XVII դգ. հայ վաճառականների, 

նրանց առևտրական գործարքների, ապրանբների գների, առևտրի 

հիմնական երթուղիների մասին և այլն։ Հայ վաճառականները Հա-

ճախ էին լինում Ս տամ բուլոլմ, Իզմ ի բում, էրզբոլմում, Բոլրսա յում, 

որտեղի վաճառականների հետ առևտրական սերտ կապեր ունեին ՜ : 

Դավրիժեցին պատմում է հայ մեծահարուստ վաճառական Անւոոն 

Չալապոլ մասին, որը հիշյալ քաղաքներում գնում էր Իրանից եկած 

Հւսւ վաճառականների, Հաճախ մի ամբողջ քարավանի ապրանքր'՝։ 

Մետաքսից բացի (Հումք և պատրաստի) Իրանից արտաՀան-

վում էր կերպաս, թավիշ ու այլ կտորեղեն, գորգեր, սեկ (սաֆյան), 

բուրդ, ծխախոտ, չոր միրգ և այլն։ Եվրոպացիներն Իրան էին բե-

րում ձիթապտուղ, պղինձ, շաքար, տարբեր տեսակի մւսՀուղ։ 

Աշխույժ էր և թանկարժեք բարերի առևտոլրր, որով զբաղվում 

էին գլխավորապես Հրեաները՝*։ «Պատմոլթ (ան» մեօ ընդարձակ 

տեղեկություններ կան թանկարժեք քարերի, նրանց Հատկություն-

ների, արտաՀանման ու վաճառբի վայրերի և նրանց գների վերա֊ 

բեր յալ15, 

Իրանն առևտրական ու դիվանագիտական Հարաբերություններ 

էր Հաստատել նաև Ռուսաստանի Հետ։ Դավրիժեցու Հավասսւ-

մամբ, ՇաՀ Աբաս Ա-ի օրոք Սեֆևիները Ռուսաստանի Հետ դես-

պանություններ էին փոխանակում. «Ել եղև ղի... եկին դեսպան ի 

Ռուսաց թագաւորէն վասն սիրոյ և բաղում գործոցа, — գրում է 

70 Олеарий Ада.и, Подробное описание путешествия Голштннского 
посольства в Московию и Персию в 1633. 1636 и 1639 годах, М., 1870, 
стр. 791. 

71 Դսւվւփյեցի, էշ 287, 
72 Նույն տեղում, հմմտ. Я. Ա դ ա լ ն ց ի . Օրագրություն, էշ 41, 39, 160 և ա յ յ յ , 

7 3 Դ ա վ ո ի յ ե ց ի , էշ 338—339, 

74 Նույն տեղում, էշ 479, հմմտ. « ^Ատ'. Ц՝.,ч «յ,» 15 ՚ ^յձտՀձ,. 15 .А-о-гП 
Л ^ ՚ 1ГГУ « Հ } յ Տ у 

75 Նույն տեղում, էշ 588—605։ 
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'էավրիժ եզին, այնուՀեսւե պատմելով Շւս ՝ Աբաս Ա-ի հետ նրանը 

'•անդիս/։!ան մասին՛'։ «՛Պատմությանս մեջ նման փաստեր ենք 

տեսնամ ե Արաս Ա-ի Հաջորդի՝ շաՀ Սեֆոլ (1642 — 1666, շրջանի 

վերաբեր յաք. "հւ եդե դի թագաւորն քէուսաց սիրոյ աղագաւ Հրեշ-

տակ խաղաղութեան առաբեաց и-ո ՇաՀսեֆի Պարսից թաղալո֊ 

րյ։ն...ս ։ Դեսպանությանն Իրանի արքունիք էր բերել բազմաթի։/ 

րնծտներ, որոնց թվում և՝ ավանդական բազե՛՝՝։ Անշուշտ այդ բա֊ 

րեկամ ական տ յցելո։ թ յունների ժամանակ առևտրի հարցը գրա-

վում էր կարևոր տեղերից մեկր։ Դեռևս 1604 թ. Ռուսաստանն 

իրտվանբ է ձեոբ րերամ Իրանում առևտուր անել առանց մաքսի™։ 

Ռուսական տպրանբներբ, մասնավորապես մորթեղենը, լայն ըն֊ 

դան ե լութ յան էին գանում Իրանում, հաճախ տեղ գտնում պարսից 

շահերի կողմից այլ երկրների թագավորներին մատուցվող ընծա֊ 

ների մեջ*"։ Իրենց հերթին, Իրանից ներմուծվող ապրանբնեբր 

գոհունակությամբ էին րնգանվում Ռուսաստանում, որտեղ ընդՀան-

րասյես Իրանից եկող վաճառականների նկատմամբ բարյացակամ 

վերաբեբմունբ էր ցույց տրվում՝ ։ 

Իրանի ներքին առևտուրը ևս XVII դ. սկզբից զարգացում է 

ապրում։ երկ բում միջոցներ են ձեռնարկվում առևտրական ճանա-

ւգար'".ների անվտանգությունն ապահովելու, նոր ճանապարհներ 

անցէք ազն ելու ե հներլւ նորոգ ելու ուղղությամբ, կառուցվում են 

կամ արզներ և մեծ քանակությամբ քարավանատներ։ 

1ւեբքին շուկայում վաճառքի Էր հանվում երկրի արհեստա-

գործական արտադրանքը (կտորեղեն, կաշվե իրեր, գորգեր և այլն), 

որր Հաճախ նաև արտահանվում Էր Իրանից դուրս։ 

XVII գ. սկզբի ն ներքին առևտրի և արհեստների զարգացումր 

Հատկանշական Էր Իրանի քաղաքների Համար։ 

Դավրիժեցին Հիշատակում Է Իրանի շատ քաղաքների՝ Ապա֊ 

Հանի, Թավրիզի, Արդաբիլի, Ղազվին ի, Շիրազի, Լառի, Համ и։ դա-

նի, եզդի, Քերմանի, Քաշանի, Ղոմի մասին։ 

™ гЬш1|г|к1Ь(]|], Էէ 140—Ш։ 
77 Նույն տեղում, Էք 4111 
78 Նույն տեղում, Հմմտ. 

79 П. Риттих, Политико-статистический очерк Персии, СПб., 1896, стр. 
210. 

Տե՛ս 451 ^Հ» «Г Г 
տ' «Լ. Ոսկսւնյան, Հայ-ոուսակտն Հարաբերությոլններր XVII ղ. (ՀՍՍՀ ԳԱ 

«Տեղեկաղիրտ, -'.աս. դիտ., 1948, 1)։ 
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Առավել մանրամասն ս՚հղեկություններ է տալիս Դավրիժեցին 

մա ւրաքաղաքի՝ Սպահանի՞2 վերաբերյալ։ Պատմագրի վկայակո-

չած հիշատակարանի (գրված 1461 թ.) հաղորդմամբ, Л Т դ. կե-

սերին Սպահանը «ամուր և բազմամարդ» բա լց և «հողաշեն» քա-

ղաք էր53 ( XVII դարում Սեֆևիների մ ա յրաքաղաքր լինելով 

(1598 թ-), Սպահանն աննախընթաց ծաղկում է ապրում և դառնում 

ժամանակի աչքի ընկնող քաղաքներից մեկը։ Ոմանք նույնիսկ 

այն համարել են Ասիայի լավագույն քաղաքը'*։ Սպահանը, որր 

հորջորջվել է «աշխարհի կես» մակդիրով, բազմամարդ է եղեք՛' և 

գրավել ավելի քան 37 կմ պարագծով տերիտորիա**։ 

Նկարագրելով քաղաքի դիրքը, պատմիչը նշում է, որ այն արև-

մուտքից արևելք հատվում է մեծ գետով (Զայենդեռոլդ), որի հյու-

սիսային կողմում տեղավորված են շահի պալատը, մահմեդա-

կանների տները, վաճառանոցները և այլն, իսկ հարավա ւին կող-

մում ջուղայեցիներն են*. 1655—1656 և 1659 թթ՛ հւսւերր, հրեա-

ները, դեբրերը, որոնք բնակվում էին գետի հւուսիսային կողմում, 

վերաբնակեցվում են նրա մյուս ափըտ։ 

Սպ ահանի բարեկարգման ու բարգավաճման ուղղությամբ 

առանձնապես մեծ ջանքեր է գործադրել Շահ Աբաս Ա ֊ ն , որի օրոք 

քաղաքն առանձին շուք է ստանում և ընդարձակվում, մեծ հոչւսք 

է ձեռք բերում, «որոշ ժամանակ դառնում Արևելքի առևտրի կենտ-

րոն»"9։ Ականատեսները XVII դ. Սպահանի մասին միայն հիա-

ցական խոսքեր են թողել։ Դավրիժեցին այն անվանում է кմեծա-

հանդես» քաղաք։ Ջուղայեցու արտահայտությամբ՝ Սւգահանր սի 

ձեռս աոաչնոյ Շահաբասին յոյժ հրաշալի յօրինուածովը և վա-

82 Սպահանն անվանվել է նաև Շոշ կամ Սոս։ 

83 Դ ա վ ւ - ի յ հ ց ի , է յ 420։ 
84 Տե՛ս В. Бартольд, Место Прикаспийских областей в истории му-

сульманского мира, Баку, 1926, стр. 758. 
85 Ըստ Բեկ Բայաթ Օրոլշի, XVII դ՛ Սպահանի բնակչություն/։ կւսւր՝ել է 80 

հազար ընտանիր (04 ^ |Г> ֊Л • • О Լօ ւձԱյ) 
Ընդունված է, որ սսլաՀանաբնակների թիվը եղել է ավելիի բան 500 Հազար։ 

88 Անհավանական են այս հարցում Աբոլ Ղասեմ Սահարի տվ յա/ներր, րստ 

որոնց Սպահանն արևմուտքից արևելք ձգվել է 60 ֆարսանգ (տե՛ս >_յ1—X— ֊ յ 

(IV! ՚ 1ГГ0 ՚ Հ յ \ յ 1 ^ Ц ь օ1-^ ^ յ — Յ ^ ^ յ (ք —Հտ Կ' 
(ֆարսանգը կամ ֆարսախը հավասար է 6—8 կմ)։ 

« Դ ս ւ վ ւ փ ժ ե ց ի , էշ 452—453։ 
88 Այդ փաստի նկարագրությանը Դավրիժեցին մի ամբողշ ւրուխ է նվիբել 

(տե՛ս գլ. լ Գ ՚ , էշ 442—455), նաև՝ էշ 457—461, հմմտ. Լ Տ ե ր - > ո վ 6 ա ն յ ա ն ց , 

Պատմութիւն Նոր Զոլղայու, որ յԱսպահան, հ. 1, Նոր Տուգա, 1880, էշ 84 — 86։ 

89 0Г-0Г ^բ ,-Լյ 
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IА ք • ա զ ա րգ տեսությամբ յաւետ շքեղազո ։նս պա [ծառացաւ, ըստ 

սրում և յայտ ի տեսողաց այժմ իսկ է*'՜։ 

ՇաՀ Արա։։ Ա-ի նախաձեռնությամբ ՍպաՀանր զարդարվեց 

ճարտարապետական այնպիսի կոթողներով, ին չպիսիբ են Ալի-

'էափուն ե. Չեհելսոթունը (ս։ и/ար ան բներք՛, Մ ասջադե֊ՇաՀը և 

Մ ա и у ա դե ֊ Լո թ ֆ ո լլան (մզկիթներ յ , ԱլլաՀվերդի խանի և Խաշուի 

կամարջնեբր և այլն։ Ստեղծվեցին Հրապարակներ, շուկաներ, այ-

գիներ ե այլն։ 

Ա ս/աՀանի շինարարության ու բարեկարգման գործում մեծ 

տ։իով մասնակցություն են ունեցել նաև Նոր Ջուղան կառուցող 

Հա յերր, որոնբ Հաստատվելով Սպահանում, <гշինեցին յարկս և 

բնակութիւնս ինբեանց՝ Հրաշալի յօրինուածովբ, կամարակապ փո֊ 

ղոցօբ, թևտւոր ապարանօբ... բարձրաբերձ և արքայակերպ շ ի ֊ 

նուածօք• ••1>л։ 

Քաղաքր սակավաշուր է եղել։ Այդ ուղղությամբ ՇաՀ Աբաս 

Ս.֊ի ձեռնարկած միշոցառումնեբից էր Աբիքուրան գետի93 Հունը 

վախե/ու և այն 9,այենղեոուդին միացնելու փորձը, որի նպատակն 

էր մայբաբաղտբն ապահովել ջրով?Հ։ Սակայն այս դժվարին գործը, 

որի աոաշին փորձբ կատարել էր շահ Բ՚ահմասպը, տեղանքի ան-

նըպաստ սլա յմ անների պատճառով կրկին անՀաջող վախճան է 

ունենոսՐ5։ 

Սպահանր, ինլսյես ողշ Իրանը բազմազգ է եղել։ Ֆ. Կոտովյը 

նշում է и պ ահ ան ա բն ա կ Հայերին, Հրեաներին, ադրբեջանցին երին, 

արաբներին, Հնդիկներին96< Զաքարիա Սարկավագի հաղորդմամբ 

ՍպաՀ։ս'1։ո։մ ա/զրում էին նաև Հույներ, ասորիներ, վրացիներ, ուզ-

բեկներ, բրդեր, ինլսյես նաև իրանական զանազան ցեղեր9'։ 

40 Խ. ՋսււլւսյԼցի. Պատմություն Պարսից, Վաղարշապատ, 1905, էշ 98։ 

91 էբրահիմ ԳԼՀղանր ղրանց կառուցումը սխալմամր վերաղրում է Աբաս Բ-ին 

• ՚ Դսւվւփւ1Լցի, էշ 03, 4Տ4, 
43 Արև֊Քոլհրանգ ( _ ) | ) (լեոնագույն շուր) կամ Արե֊Քոլրանղ 

(ւձՍշշՀ Հ-յ\),այժմ՝ Ք արուն։ 
'Л Դ ա վ ր ի ժ ե ց ի , էշ 140—141։ 

9 6 Ю - ^ Г օ\ Ь . Ջ ո ս լ ա յ ե ց ի , Պատմություն Պարսից, 

էք 128—129։ Ար-ի •Քուրան քրանցքի ու համանուն հարկի մասին տե՛ս Թ. Ա վ զ ա լ ր և կ -

յւսնի հողվաձր. («Հայագիտական հետազոտություններ», Եբեան, 1969, էք 457— 

461) ։ 
96 Хождение купца Ф. Котова в Персию, М., 1958, стр. 82, 91. 
97 Д. Սարկսւվազ, Պատմագրություն, հ. 1, էշ 56, հմմտ. Չօսլայեցի, Պատ֊ 

մ ութ յուն Պարսից, էշ 137։ 
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Դավրիժեցին հիշատակում է «ֆրանկներիդ մասին, այդպեւ, 

անվանելով բոլոր եվրոպացիներին։ Պ ա տ՚մ ա դրի տվյալները վկւ-ւ-

յում են վերջիններիս վայելած լայն արտոնությունների, մասնա-

վորապես կրոնական ազատության մասին՝՝*։ 

Իրանի քաղաքներում այդ շրջանում լայն թափ է ստանամ 

արհեստների զարգացումը։ Գոյություն ունեին մեծ թվով արՀես-

տանոցներ՝ ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական կամ շահին 

պատկանող, որոնք կոչվում էին «բարխանե»։ Դավրիժեցու տեղե-

կությունները վկայում են, որ Հմուտ արհեստավորներն առանձ-

նապես վայելում էին իշխանության հովանավորությունը95< 

Այսսւիսին է Իրանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի մերաբերււսլ 

Դավրիժեցու տված տեղեկությունների ւզատկերը։ Թեև պատմա-

գիրն առանձին չի անդրադարձել պատմության այդ կողմին, սա-

կայն, նրա տվյսւլները կարող են օգտակար լրացում լինել Իրսւնի 

պատմության ուսումնասիրման համար։ 

Л. Г. ДАНЕГЯН 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ жизни 
ИРАНА В «ИСТОРИИ» АРАКЕЛА ДАВРИЖЕЦИ 

Р е з ю м е 
Труд армянского историографа XVII в. Аракела Даврн-

жеци является достоверным источником для изучения исто-
рии Ирана. 

Статья посвящена анализу данных Даврижеци о соци-
ально-экономической жизни Ирана, в частности—об аграр-
ных отношениях, положении крестьян, налогах, сефевидской 
администрации, о торговле, ремеслах, городах и т. п. 

Особенно ценны сведения Даврижеци о своеобразных 
формах земельных пожалований, таких налогах и повин-
ностях, как чобанбеки, джизья, гоналга, сурсат и т. п.— 
и методах их взимания, о злоупотреблениях и произволе в 
налоговой системе. Интерес представляют данные «Исто-
рии», свидетельствующие и о политико-экономических отно-
шениях между Сефевидским Ираном и Россией, об обста-
новке при шахском дворе, компетенции различных должно-
стных лиц, как—э'темад-эд-доуле, садр, диванбеки, даруга, 
калантар, хокмневис и т. п. 

98 Միայն Ս պահանում նրանք ունեին երեք վանր, սրանցից մեկր Հուսին յան 

անունն էր կրում (Դավրիժեցի, կ 154, 185)։ 
99 Նույն տեղայ, էյ 301։ 
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Все эти сведения отражают две основные тенденции 
жизни Сефевидского Ирана: с одной стороны укрепление 
всего того, что составляет «столпы государства», с другой— 
разногласия, центробежные тенденции, дворцовые интриги, 
продажа должностей, волокита, взяточничество. 

В статье данные Даврижеци рассматриваются в сопо-
ставлении их с данными других источников. 

25—«31 



ձ. ձ. ՄՈ4ՍԻՍՅԱՆ 

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ՄՏՔԻ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՄՐ 

ձայ և պարսիկ Կողովուրդների մշակութային և գրական կա-

պերը դարերի պատմություն ունեն։ 

Անմիջական առնչություն ունենալով պարսիկ ժողովրդի և նրա 

երկրի հետ, հայ մտավորականները սկսած ուշ միջնադարից մեծ 

հակում են հանդես բերել դեպի հարևան ժողովրդի պատմության, 

չեղվի, գրականության նկատմամբ։ Նրանք ընդարձակ հետազո-

տություններ և գիտական արժեքներ են ժառանգություն թողել, 

որոնք այսօր մնայուն գանձեր լինելուց բացի, նաև ճշգրիտ աղ-

բյուրներ են երկու ժողովուրդների անցյալը ուսումնասիրելու գոր-

ծում ։ 

Հենց այդ բերումով էլ պարսիկ շատ պատմաբաններ ուսում֊ 

նտսիրության առարկա դարձնելով Իրանի պատմությունը դիմել են 

հայ պատմագիրներին ու հա յկական աղբյուրներին։ Պատահական 

չէ, որ դեռևս մեր դարի ՅՕ֊ական թվականների սկզբին հանրա-

ծանոթ պարսիկ գիտնական Սաիդ Նաֆիսին (1892—1966), խորբ 

գիտակցելով հայ պատմագրության կարևոր նշանակությունը, 

«ՇարղЯ («Արևելք») ամսագրի էջերում «Նախա իսլամ ական Իրանի 

պատմության աղբյուրները և հայ պատմիչները» խորագիրը կրող 

ընդարձակ հոդվածում, անդրադառնալով նախաիսլամական շրր֊ 

ջանի պատմությանը, որն դարերի անցյալ է ընդգրկում, ամենայն 

անկեղծությամբ խոստովանում է, որ Իրանի հիշյալ ժամանակա-

հատվածի պատմության մասին գրքեր կամ գրավոր փաստեր հա-

մարյա գոյություն չունեն։ Իսկ պահլավերեն լեզվով մնացած աղ-

քատիկ փաստերը կրոնական տեքստեր են, որոնք հիմնականում 

շարադրվել են հետիս լամ ական շրջանում և շատ չնչին ու կցկտուր 

պատմական փաստեր կարելի է քաղել նրանցից։ 
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"Սակաւն Հայ ժողովուրդը,—դրում է Սաիդ Նաֆիսին, — ավե-

լի բան 1500 տարի առաջ, Արշս/կունիների թագավորության շրջա-

նից սկսած ունեցել է Հարուստ պատմագրություն, որը արժեքավոր 

աղբյուր է Իրանի Արշակունիների և Սասանյանների թագավորու-

թյան պատմությունը լուսաբանելու Համարиг 

Ս.յնուՀետև գիտնականը կանգ է առնում միջնադարի Հայ մա-

տենագրության կոթողների վրա, մեկ առ մեկ թվարկում է Հայ 

պատմիչներին և անկաշառ ակնածանքով է խոսում խոշոր պատ-

մաՀայր Մովսես Խորհնացոլ մասին ւ 

ԱնՀրտժեշտ է նշել, որ ակադեմիկոս Սաիդ Նաֆիսին իր ողջ 

կրսնքի րնթացքում բազմիցս Հրապարակավ Հայտնել է Հայ պատ-

մության և Հայ Հին և նոր լեզվի ուսումնասիրության Հույժ կարևո-

րության մասին։ 

՛հեռ երիտասարդ տարիներից նա ուսումնասիրում է Հայ պատ-

մո։թ(ո։նն ու գրականությունը, տեսնելով նրանց սերտ առնչու-

թւունր լղար սիկ ժողովյրդի անցյալի Հետւ Հայկական մատենա-

գրությունն, լեզուն ու ղրականությունը նա Համարում էր ոչ միայն 

Հայ ժողովրդի, այլև պարսիկ ժողովյրդի պատմական Հավաստի 

աղբ յուրն եր։ 

194& թ. Հու/իսի 15-ին, Թեհրանում Հայկ Գարադաշի խմբա-

գրությամբ Հրատարակվող сՎերածնունդս և «Բոբոխս թերթերի 

2000-րդ Համս.րի լույս ընծայման առիթով, Սաիդ Նաֆիսին, բարձր 

գնահատելով թերթի կատարած հասարակական գերի նշանակսլ-

թյոլնր պարսիկ և Հայ ժողովուրդների բարեկամ ությսւն ամրա-

պնդման գործում գրում է. 

«Իմ երիտասարդության օրից մինչև այժմ, միշտ էլ Թեհրանի 

բոլոր պարսիկներից ավելի եմ ծանոթ եղել հայկական դրական և. 

գիտական շրջաններին և չեմ կարծում որևէ մեկը իմ չափ հայ 

մտավորականության հետ մերձեցում ու շփում ունեցած լինի և հայ 

հին ու նոր գրականությանը իմ չավ։ ծանոթ։ Ես դա իմ կյանքի 

պարծանքներից մեկն եմ համարում, որովհետև այդ միջոցով նկա-

տել եմ հայերի շաղկապում ր այս երկրի պատմության և գրակա-

նության հետս2։ 

Իսկ 1961 թ. մարտի 13-ին Թեհրանի համալսարանի ուսանո-

ղական միության ակում բում խոսելով պարսից պատմությունը 

լիովին վերականգնելու համար հայ պատմագիրների և նրանց 

1 "кДг^՛ ՝<֊Հ-*^՚)Ճ օ^-յգ-* Յ յ ՝ иА^. с — ^ է?1-*-* 
ччг- г "У1*-"1 

^ «Վերաձնունլբ, թիվ 2000, Ւեհրան, Հուլիս 15, 1948։ 
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հաղորդած տեղեկությունների կարևորության մասին՝ Սաիգ նա-

ֆիսին ասել է. 

«...Արշակունյաց հարստությունից մինչև Սեֆևիները մենք 

չունենք արժանահավատ մի աղբյուր, որից կարողանանք օգտվել 

պարսից պատմությունը գրելու համար։ Պետք է ասել, որ հայ Հե-

ղինակներից շատերի գործերը թարգմանված են օտար լեզուներով, 

սակայն նրանց մեշ տեղանունները և անձնանունները փոխարին-

ված են իրենց ւեզվին հատուկ անուններով, որի պատճառով այդ 

գրքերը անօգտագործելի են դարձել»։ 

Հայ պատմիչներից շատերի անունները նշելուց հետո Սսւիդ 

Նաֆիսին նրանց երկերի պարսկերեն թարգմանությունը համարում 

է հրամայական' պահանշ։ 

«Իսլամից հետո, — ասում է նա,— Մեր աղբյուրները միայն 

արաբական են, որոնց չենք կարող վստահել և հիմնվելով նրւսնգ 

վրա ճշգրտորեն գրի առնել հետի։էլամական պարսից պատմու-

թյունը։ Ուրեմն դարձյալ հայ պատմագիրները գալիս են լրացնելու 

այդ բացը։ Ակնհայտ փաստ Է, որ պարսիկ պատմագիրները մոն֊ 

ղոլ իշխաններին դուր գալու համար, նրանց մասին խոսելիս լավ 

որակումներ են արել, տուրք տալով շողոքորթությանը։ Սակայն 

ճշգրիտ պատմությունը պետք Է փնտրել Ս տեփաննոս 0 րբելյանի 

«Պատմություն նահանգին Սիսականя գրքի մեշа։ 

Թվելով Հովհաննես Մամիկոնյանի, Սեբեոս Եպիսկոպոսի, 

Թովմաս Արծրոլնու, Ստեփանոս Ասողիկի, Կիրակոս Գանձակեցու, 

Գրիգոր Խլաթեցու, Առաքել Դավրիժեցու անունները, Ստիդ նա-

ֆիսին կրկին անգամ առաջարկում Է թարգմանել նրանց գործերր 

և իր եզրափակիչ խոսքում ասում Է. «Հուսով եմ, որ կզգաք հայա-

գիտական ամբիոնի կարևորությունը Թեհրանի համալսարանում 

և միջոցներ կընձեռնեք զեթ համալսարանի պատմագիտության 

բարձրագույն դասընթացներում ներմուծել հայերեն լեզվի դասա-

վանդումը, քանի որ այն սանսկրիտերենից և օրդու լեզվից ավելի 

կարևոր Է»'։ 

Հայ պատմագրության հետազոտությամբ Է զբաղվել պարսիկ 

պատմաբան, հնագետ՝ պրոֆեսոր Մոհամմեդ-թաղի Մ՛ոռթաֆավին լ 

նա երկար տարիներ ուսումնասիրել Է Իրանի հայոց հնագույն 

վանքերն ու եկեղեցիները, հայ ճարտարապետությունը և հանդես 

•Է եկել ուշագրավ հրապարակային դասախոսություններով։ 

Հայ ժողովրդի հին պատմությունը հետաքրքրել Է նաև պրոֆե-

սոր Աբաս Մեհրիին (Շուշթարի), որը հայկական աղբյուրներր 

3 Նույն տեղումլ 
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լայնորես դդտազործել Է "Իսլամական Իրանի,* մեծածավալ աշխա-

ս։ո։ թ յունր գրելիս*։ 

Ա յգ կաս/ակցութ յամ բ "Ֆեբդոուսի» շաբաթաթերթի խմբա-

գրա թ ւան ր դիմելով, անվանի պս-րսիկ պատմ տբան-բանասեր 

ւգբոֆեսոքւ ԷբրաՀիմ Փուր-Դավուդին հարդում է կատարում այն 

կարեււր աղբյուրների մասին, որոնք իրոք անհրաժեշտ են Իրանի 

Հին սլտամ ութ յունր ճշմարտացիորեն վերականգնելու Համար։ 

կբբա Հիմ Փուբ-Դավուդը Հանգամանորեն պատասխանելով 

1սմրտգրո։թւանր, Իրանի պատմությունը գրելու Համար անհրա-

'1 հ շս։ աղբյուրները թվարկելով, Հատկապես Հիշել է Հա յկական 

աղբյուրների մասին, որոնբ Համարել է մեծարժեք և կարևոր։ 

"Հունական։ Հոոմեական աղբյուրներից ավելի մեծարժեք են Հայ-

կական աղբյուրները, — նշեք է սյրոֆեսորը, — նրանցից զատ մյուս 

աղբ քուբներբ աչքի րնկնող արժեք չեն ներկայացնում։ Պետք է օգ-

արվեք ապ աղբյուրներից և գրել Իրանի ժողովրդի պատմությունը, 

բա՛հի որ մեր ունեցածը լոկ թագավորների, զորսւշտրժերի, Հաղթ-

արշավների ե. նման դեպքերի շտրադրանբներն են, իսկ դա պա-ո-

մաթ/ուն չէ»*։ 

Ս,կադեմիկոս Սաիդ Նտֆիսու և այլ պատմագիրներիг Հրատա-

րակած Հոդվածներն ու. Հրապ։սրակ։,։վ ելույթն երր մեծ հե.:։աքրր֊ 

բրչաւ թ յան են աոաշ բերում Իրանի մ տավորականութ [ան մոզ։ 

Ս կ ո ալ) ՏՕ ֊ ական թվականներից սչարսիև հեղինակները փորձեր են 

կատարեք թարգմանելու Խորենացու аՀայոց պատմությունից»՝ 

Հայկի և Բեքի կովից մինչև Արտաշեսի և նրա որդի՝ Արտավաղղի 

վախճան ր Հատված ր։ Այդ գործը նախաձև ռոլմ է պատմաբան Էբ-

րաՀիմ ՛Ւ եՀգւսնր։ 

1УЯ2 թ. այն թարգմանվում է պարսկերեն և [ույս է տեսնում 

Արաբ քաղաքում՛'։ Անհրաժեշտ է նշել, որ մինչև առանձին գրքով 

Iույս տեսնելր հիշյալ թ արգմանությունր ամբողջապես Հրատա-

րակվել էր նույն Արաք քաղաքում տպաղրվող «Օֆող» («Հորիզոն») 

պարբերական թերթի էշերում1 ։ 

* 13 յ> чч™ ՛էք ' լ յ - ֊ Հ ^ յ ձ ^ л Х л է Ֆհրգո։ սի յ> ամսագիր , 

թվի -и. И-А</""'/- 1007, Էջ 15, 
5 էՖհրղոուսի», յսւրաթաթևրթ, թիվ 1, ԹետրաՆ 196/ թ. Էէ 9 ' լ յ ^ յ ^ Տ <О-=ч-0 

4 յ> «ШУ ^ Ա^յ <1 
" ՚ ՀՀ Հլ)** 'Օ)*-1*- Ս՛"՜!? ° ^ '֊ 5 < \ 

1ЧЭГ քԱ-ХлЬ 7 11ЭГ 'քՒ, Г1 ^Աօ^ս^յ '̂ԱտԳ 
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«Մովսէս Խորենացոլ պատմությունը,— գրքի առածաբանում 

դրում է ԴեՀ՛գանը, — հարուստ նյութ և փաստեր է պարունակում 

Իրանի մասին։ նրա մեջ գրի են առնված I դ. ողջ պատմությունն 

ու առասպելները»'։ 

Գրքի առաջարանն ավարտելուց հետո Դեհգանը մանրամասր 

շարադրել է հայ պատմահոր կենսագրությունը։ 

Ա(ս ուղղությամբ կատարված երկրորդ, սակայն, անհամեմատ 

ավելի խոշոր քայլ էր աշխարհահռչակ «Շահնամեին» համահա-

վասար, հայ ժողովրդի հերոսական տեսիլների ու ազատասեր տեն-

չերի արտահայտիչ «Սասնա ծռեր» դյուցազներգության հանճարի 

պարսկերեն թարդմ անութ յոմւը։ 

Ձեռքի տակ ունենալով Գարեգին Ս րվւսնձտ յան ի, ակադեմի-

կոսներ Մանուկ Արեղյանի և Կարապետ Մ ելիք-Օհանջան յանի, 

Կալիֆորնիայի համալսարանի պրոֆեսոր Լևոն Սուրմելյանի աշ-

խատությունները, պրոֆ. Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի (ֆրանսերեն) տեքստը, 

ինչպես նաև Սովետական Հայաստանում հրատարակված «Սաս-

նա փահլևանները» ։ «Ս ասունցի Դավիթ», «Ջ՚ւջենց տուն», «Սա֊ 

նասար և Բաղդասար» պատումները, թարգմանիչներ Գեորգիս 

Աղասին և Ալեքսանդր Պատմագրյանը պարսկերեն հատորը կազ-

մել են հետևյալ բովանդակութ(ամբ. 

1. «Սանասար և Բաղդասար», 2. «Սանասարի և Բաղդասարի 

ամուսնությունը», 3. «Ջոջ Մհեր—Առյուծաձև», 4. «Սասնա Դա-

վիթ», 5. «Դավիթր վեր աշինոլմ է Սասնա վանքր», 6. «Դավիթը և. 

Մսրա Մելիքը», 7. «Դավիթը և Խանդութ խաթունը», 8. «Դավթի 

մահը», 9. «Փոքր Մհեր-Ագռավաքար»։ 

Գրքի առաջս/բանում թարգմանիչ Գ. Աղասին համ առոտակի 

անդրադարձել է հայ ժողովրդի բանահյուսության աղբյուրներին, 

դյուցազնավեպով զբաղվող հայ բանահավաքների կատարած ան-

գնահատելի աշխատանքներին և վեո հանելով «Սասնա Ծռեր* ժ ո ֊ 

ղովրդավեպի ստեղծագործական ուժը, անվանում է ա (ն հայերի 

<гՇ ահն ամ ե»я։ 

Հայ պատմագրության նկատմամբ ցուցաբերած խորը ակնա-

ծանքից բացի, վերջին ՏՕ֊ամյակի ընթացքում պարսիկ լեզվա-

բանները արտակարգ հետաքրքրություն են հանդես բերել նաև դե՛ղի 

հայոց լեզուն, հատկապես գրաբարը։ Եվ պատահական չպետք է 

համարել, որ համալսարանական ժողովներում, մամուլի էջերում, 

8 «Հայաստանի պատմությունյ), պարսկ. թարգմ. (Աոաշարան) I 

9 IV/. Օ^յ-է՜* ՛էյ-"՝*՝ ՚ էՍասՆա 
Ծռերյւ, սլարսէլ, (Առածաբան)։ 
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Հ։սճախ են արծարծվում Հայոց Հին և նոր լեզվի '.ետազոտության 

Հետ կապված Հարցերը։ 

Պարսկերեն-հաչերեն լեզուների կապերի փոխազդեցություն֊ 

'ների Հարցին անդրադառնալով, Ի՚եՀրանի Համալսարանի դասա-

խոս, րանասեր դոկտոր Ռեզա-զադե Շաֆաղը 1967 թ. Հայտարա-

րում է. 

"Այն ինչ ուդում եմ Համառոտակի ներկայացնել, դա Հայերեն 

լհզվի կարեորութւունն ու արմեբն է պարսկերեն լեզվի ուսումնա-

սիրության տեսակետից: ք՛ացի այն, որ Հայերենն ու պարսկերենը 

երկուսն էլ միենոււն ծագումն ունեն և արիական լեզուների մեկ 

ճ/ուդն են կադմում ժւ՚ւմանակի րնթացբում և Հատկաւդեո Սասան-

յան թագավորության օրոբ բազմաթիվ պարսկերեն բառեր մուտք 

են զործեI Հայերեն /եղվի մեջ։ Մեզ ։1՝ոտ,— շարունակում է պարսիկ 

դիանակտնր, — Մալբ ոմ֊խանի, Հովս եփ Միրզա յանի, պրոֆեսոր 

Ռուրեն ԱբրաՀամյտնի, Հրաչյա Աճառյս-նի նման դեմքերր գործ-

նականապես ապաոո։ց1։ցին, թե Հաւ գիտնականները ինչւդիսի մե-

ծարժեք ծառայություններ կարող են մատուցել պարսկերեն լեզվին 

ե գ րականո։ թ յան ր։ 

Իսկ 1968 թ. մարտի 1-ին, Թեհրանի Համալսարանի Հայ ու-

սանողների Համար կազմակերպված Հ ա յ-պա ր и կական լեզվական 

փո խՀ ա բաբերու թ յունն ե րի մասին դասախո սոլթ յան մեջ դոկտոր 

Ռեղա֊գտդե Շաֆաղր Հատկապես շեշտել է, որ բոլոր Հնչյունները 

ունեցող կատարյալ այբուբեն Հանդիսացող Հայ տառերի շնորՀիվ 

է, որ պսւՀվեք ու վերականգնվել I ն անցյալի պատմական վա[բե-

րի, անձանց անունն երր, բառերի Հնչյուններր և Հնարավոր դարձել 

նրանց ստուդաբանո։ թ յունր։ Նա նույնպես բարձր է գնաՀատել Հայ 

մ ատ ենա դրութ յունր, որից լայնորեն օգտվեք են թե պարսիկ, և թե' 

այ/ազդի ուրիշ պատմաբաններն ու գիտնականները, պատմական 

ղե։զքերր ճշտելու և իրողությունները վերականգնելու Համար։ 

Իրանի կրթական նախկին նախարար, խոշոր լեզվաբան֊դրա֊ 

կանագետ դոկտոր֊պրոֆեսոր Փարվիզ Նաթե/ Խանլարին կարևոր 

նշանակություն տաքով Հայագիտությանը, ասել է. аՀայերեն լե-

զուն Հնդեվրոպական լեզվախմբի կարևոր անդամներից մեկն է 

և բոլորովին անկախ և ինքնուրույն դիրք ունի Հիշյա/ լեզվախմբի 

մեջ։ Հայտնում եմ հաստատ Համոզմունքով, որ եթե որևէ մեկը 

ցանկանում է կատաբեքապես տիրապեւոեք պարսիդ լեզվին, նրա 

Համար անհրաժեշտ և շատ կարևոր է քաջ ծանոթ լինել նաև Հա֊ 

յոց լեզվին*։ 
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Ելնելով այս համոզմունքից պատմաբան Ահմադ Քասրավին 

մեծ երախտագիտությամբ էր սովորում հայոց լեզուն։ «Քասրա-

վին.— դրում է Ֆեր դոուսի շաբաթաթերթը,—իր պատմաբանասի֊ 

ր ական պրպ տումն երի մեջ նկատեց, որ հայերեն լեզուն անհրա-

ժեշտ է պարսից պատմության և լեզվի ուսումնասիրության հա-

մար։ Հետևաբար, մի քանի տարի անընդհատ հետևելով հայերե-

նին, նա սովորեց հայոց լեզուն և պատմությունը»10։ 

* * * 

Բարձր գնահատելով հայ միջնադարյան պատմագրությունը, 

ինչպես նաև հայոց լեզվի հարստությունը, պարսիկ առաջավոր 

միտքը տեսավ ու գիտակցեց հայ ժողովրդի պատմական մեծ անց-

յալը և հետզհետե սկսեց նաև հիանալ հայ ժողովրդի բանաստեղ-

ծական հանճարով, նրա հոգու հարստությամբ, մտքի մեծ թռիչք-

ներով։ 

Հատկապես սկսած 40 - ա կան թվականներից հայ պարսկական 

գրական առնչությունների ուսումնասիրումը թևակոխում է պատ-

մական նոր փուլ։ 

Պետք է ասել, որ ազգային գրականությունների փոխազդեցու-

թյան հնուց գոյություն ունեցող պրոցեսում միշտ առանձնապես 

մեծ, ակտիվ ու ազնիվ է եղել այն գրականությունների, այն գրող-

ների ու երկերի դերը, որոնք գեղարվեստական կատարյալ կեր-

պարներով արտացոլել են իրականության առաջադիմական երե-

վոլյթները, նպաստել են իրենց ժողովրդի դեպի հասարակական 

հարաբերությունների բարձր ձևերը կատարած առաջընթացին և 

մարդկությանը հարստացրել դաստիարակչական վերափոխող հզոր 

գաղափարներով։ 

Ահա թե ինչու, ելնելով ժամանակի պահանջից, համաշխար-

հային գրական դեմքերի հանճարեղ ստեղծագործությունների ո/որ-

տոլմ պարսիկ գրական-հասարակական միտքը սիրեց ու բարձր 

գնահատեց հայ դասական, արևմտահայ և սովետական շրջանի 

գրականության հարստությունը։ 

Հայ դասական դրականությունից կատարված առաջին թարգ-

մանությունից հետո (Գր. Զոհրապի 17 նորավես/եր), Բ՝ե<։՛բանում 

հրատարակվող «Փեյամե Նովին» («Նոր պատգամ») ամսազիրր 

«Ստացված գրքեր» վերտառության տակ գրում է. «երեք հարյուր 

տարի է, որ հայերն ապրում են Իրանում, սակա/ն, դժբախտա-

բար, մինչև այժմ լուրջ նպատակադրում չի եղել պարսիկ ժողո-

10 (ГՖեբդոուսի շաբաթաթերթյ), թիվ 4, (Արան), Ք֊եհրան, 1967 թ.: 
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վր րդին ծ անո թ ազն եքոլ Հայ պատմությանը, մշակէ լյթին. լեզվին 

ու գրականւ՚ւթ ււսնրւ 1'ըոք, շատ օւրււ խալի Է, որ մի խումբ պար-

սիկ ե Հա/ ւէատվորտկաններ ձեռնամուխ են եղել այդ գործինո Մի 

գործ, որբ աստիճանաբար պարսիկ ժողովրդին Հնարավորություն 

կտա գազ ափս՛ բ կազմ ելու Հայ գրականության մասինս ։ 

Հաւ գրականության ե, գլխավորապես, պոեզիայի Հետ ծանո-

թանալով, ւզտրսիկ նշանավոր գրողներն ու Հրապարակախոսները 

մոտիկից ճանաչեցին Հայ Հեղինակների Հումանիզմը, նրանց ազա-

տատենչ ոգին և խորր ոեա/իգմ րւ Համ եմ ատելով Արևմուտքի գրա-

կւ՚ւնութւան Հետ, նրանք մի շարք առավելություններ են տեսնում 

Հայ գրականության մեշ՝ և Հանդես զայով մամուլում ընդգծում են 

Հատկապես նրա գաղափարական կողմն ու սկզբունքայնությունրւ 

Գրականագետ Հաշ-Սեիդ Ջավագին, 'Իրիգոր 9,ոՀրապի նույն Հա-

տորի սւաբսկեբեն թարգմանության նախաբանում դրում Է. 

«Արևմ տաեվրոպական դրականության Հետ տարիներ շարու-

նակ ծանոթությունր մի տեսակ միապաղաղություն Հ ստեղծել մեր 

մտածե/ակեք/ւգի մեշ, մարդկային կյանքի Հանգուցային խնդիր-

ներր շոշափելիււ Մյուս կողմից այդ տարվածությունը խանգարել Է 

մեզ ծանոթանալու մեր Հարևան երկրների գրականության Հեւու 

!)վ այսօր Հասարակական կյանբի, իրենց ժողովրդի իղձերի, մարդ֊ 

կալին աւզբումների նկատմամբ ունեցած նրանց տեսակետներր, 

նրանց աշխարհս։յացբր մեղ Հայտնի չէ։ Այս առում ով Գ. ԶոՀրտս/ի 

պատմված բներր յուրօրինակ րնտիր նմուշներ են՝ վերցված մեր 

Հա/ւեան այն ժողովրդի կյանքից, որր մի ժամանակ ապրել է միև-

նույն սոցիւսքսյկան որոյմաններում, ինչպիսին ներկայումս շարու-

նակվում է մեգ մոտս՝2! 

Հայ զասական պոեզիայից կատարված առաշին պարսկերեն 

թարզմ անութ յունր պետք Հ Համ ս՛րել Հայ մեծանուն բանաստեղծ 

Հովհաննես Թուման յանի «Անուշս պոեմըւ Այդ թ արգմանոլթ յունր 

իր Հերթին սերտորեն կապվում է իրանական ա զգա յին թատրոնի 

զարգացման աոաջին իսկ քայլերի Հհտւ 

1922 թ. անվանի դերասան, դրամատուրգ Ռեզա Քամալ Շա֊ 

Հրրդադր մի քանի Հայ թատերասերների մւսսնակցոլթյամբ թարգ֊ 

մտնում է «Լեյ/ի և Մեշնունս և «Յոլսոլֆ ու քՀոլեյխա» ոիրավեպե-

1 1 Л. «141ք 1 Л ք ձ - ' - Տ " էՓայամե Նովի՛!, I , 

м в, է+ ւՀ/„„•!,, юв4, Էչ но, 
15 Դ|փ<յոր ЦпГи-ЦШ), «17 պատմվածքներ», ք1արպմ. Ա/րերտ Րեոնարդ/ւ, 

թեհրան, 1Я63 • ԼՏյ-3 Օ , А . - ^ ՛Տ՛ . ОЛЛ.Л յ ^ Տ օ ^ Տ ՝ 

V ^ ' 111Г 
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ՐԸ հԻշեՕնող "Անուշը», որը և նույն թվականներին ներկայացվում 

է պարսկական բեմից-. Հետագայում 1924—25 թթ. Շահրզադր «Ա-

նուշ» պոեմի ազդեցության տակ դրում է իր «Փարիչեհր վս։ Փա-

րիզադ» դրաման (օպերայի վերածված), որտեղ աղջիկների « խ ր մ ֊ 

բական երգ» հատվածում նույնությամբ տեղագրում է «Համբարձ-

ման առավոտը» գլխի «Ջ ան-գյուլում ը»։ 

Հետագայում, ինչպես նշվեց, սկսած 40֊ական թվականներից 

Իրանում սկիզբ առած սոցիալ-թաղ՛սքական տեղաշարժերի հետԼ-

վանքով նոր շրջսւփուլ մտավ պարսկական առաջադիմական գրա-

կան ութ (Ո Л ը։ Ժամանակաշրջանի գրական միտքը իր հերթին բարձր 

գնահատեւով թարգ։/и նական գոականութւան դերը հասարակա-

կան կյանքում, ոգևորությամբ ընդունեց հայ դրականությունից 

կատարված թարգմանությունները։ Կարճ ժամանակամիջոցում 

պարսիկ գրականագետներն ու գրոգները սկսեցին մասնակցել ար-

ժեքավոր այդ գործին և, որ կարևորն Է, հայ դասական, ինչպես 

նաև սովետահայ պոեզիան դարձավ որոշ հեղինակների ուսումնա-

սիրության առարկան։ 

Եվ իրոք, 40-ական թվականներին Իրանում, գլխավորապես 

թեհրանում հրատարակվող մի շարք թերթեր, ինչպես «Սաադաթե 

բաշար», «Աթաշ», <'Մարդոմ», «Սոուզանդ», «Սեթարեյե Սոր՛» և 

այլն, մեծ սիրով ու պատրաս տ ակամ ութ յամ բ են տպագրում հայ 

դասական և սովետահայ պոեզիայի և մասամբ արձակի նմուշնե-

րը։ 

Հենց այդ տարիներին Էր։ որ պարսկական մամուլի էջերում 

իրանական հասարակայնությունը ծանոթացավ Միքայել նալբանդ֊ 

յանի «Ազատություն», Շուշանիկ Կոլրղինյանի «Այդ մենք ենք գա-

լիս», «Բանվորներ», Հտկոբ Հակոբյանի «Մեռան չկորան» չափա-

ծո ստեղծագործություններին13г 

Հայ չափ ածո խոսքը պարսիկ ընթերցողների մեջ ավելի տա-

րածում գտավ 50-ական թվականներին։ Մայրաքաղաքի թերթերում 

տպագրվեցին սովետահայ բանաստեղծ Գեղամ Սարյանի «Գյոլլ-

13 Բացի այդ դասական պոեզիայի նմուշներից, որոնք շարունակաբար տպա-

գրվել են իրանական մամուլի էշերում, սկսած 1945 թ. մինչև օրս Իրանում 

պարսկերեն լեզվով հրատարակվել է հայ դասական, արևմտահայ և սովետահայ 

պոեզիայի և արձակագրության չուրշ յոթր ստվար անթոլոգիաներ։ Իրանահայ 

շնորհալի թարգմանիչներից են ն կարիչ-բ անաստեզծ Մարգար Ղարարեկյանը, 

Արա Հովհաննիսյանր, Ալբերտ Բերնարդին, Ալեք Խաչատրյանը, Հրանտ Ղուկաս-

յանը և ուրիշներ, որոնք համ ագոոծտկցելով պարսիկ ււոաշադեմ ու հայրենասեր 

գրչակիցների հետ խոշոր ծառայություն են մատուցել երկու ժողովուրդներէ գրա-

կանությանն ու մշակույթին։ 
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նարանս, "Պա էք!ար լավ օրերի Հասարս, -Լուսանկար», «Երեք կոմ-

բայնավարս ե այլ երկերր։ 

СО- ական թվականների սկղբներին պարսիկ Հասարակայնոլթյան 

կողմից ջերմ ընդունելություն գտսւվ Ավետիք ԻսաՀակյանի «Աբու-

Լա/ա֊ւքաՀարիյյ պոեմի թարգմանությունը։ Աւգ ընգոլնելոլթւան 

ւավագոււն ապացույցն Էր այն, որ պոեմը երեք անգամ վերա-

Հրտտարակվեց և 1967 թ. «Սու՛լես (է՛Հասկս յ ամսագրի խմբագիր, 

բանաստեղծ ԱՀմագ Շ ամ լուն այն լույս ընծայեց առանձին գրքով։ 

Ավ. 1'սաՀակյանը պարսիկ ընթերցողի Համար դարձավ այն 

Հաւե/ին, որ բն դուն ելով արևելյան վառ արևի 2ոդևրը անդրա-

դարձրեց այն ավելի գունեղ, ավելի երանգավորված։ 

Այդ երանգավորումները յոլրո/Լի Համակրանք առաջ բերե-

ցին պարսիկ դրական մտքի ներկայացուցիչների մեջ, որոնք ան-

կտրող եղան իրենց դնաՀատ/սկանի խոսքը չասել Հայ բանաս-

տեղծության վար։ղետի և առհասարակ Հայ պոեզիայի մասին։ 

«Ավետիք ԻսաՀակյանր,— գրում Է գրականագետ Աբդոլլա թավաք-

բո/ին,—իր մարդկային Հուսախաբությունները պատկերել ու դըր-

ս1էոբ1.ւ Լ «Արա-Լա/ա-ՄաՀտրիս պոեմի մեջ, որը գեղարվեստա-

կան գլուխգործոց Է, և թարգմանվել Է բազմաթիվ օտար լեգունե-

րով, ամրապնդել բանաստեղծի մ իջա զղա յին Հռչակր։ Սակայն 

ԻոաՀակյանի իսկական ողին ու սիրտը «Աբու-Լա լա ֊Մ աՀա րիի» 

մեջ չսյետք Է որոնել։ Հայ մեծ բանաստեղծի ոգու մե, ամուր նստած 

են իր ժողովուրդն ու երկիրր։ Նրա սրտի մեջ երկու Հսկա կոթող-

ներ կան. Մասիսն ու Արագածր։ ԻսաՀակյանը,—շարունակում Է 

Ա. Թավաքքո լին, — ամենից առաջ ժողովրդական բանաստեղծ Է։ 

հտ Հարազատ ժողովրդի արցունքն ու քրտինքն Է խառնել իր եր-

գերին։ Նա մեծ մարդասեր Է, ու նաև ըմբոստ ու խրոխտ Հոգի։ 

Մեր այո Համոզմունքը Հաստատում են նրա «Ազատության զան֊ 

գբ», «Ռազմակոչը», «Մեծ Հաղթանակի օրը» և Հայրենասիբու-

թյանն ու ազատությանը նվիրված բազմաթիվ բան ա и տ եղծութ (ուն֊ 

ներ, որոնբ կարև/ի Է Համարել Հայ գրականության գոՀարներ»։ 

Պոեմի թ արդմ անութ յունր արձագանք գտավ նաև «Էթթհլտ֊ 

աթե Ջավանան», «Սեփիդ-օ֊ՍիյաՀ» ամսագրերում և այլ թերթե-

րում՝՝, 

Այս կապակցությամ բ ուշագրավ է նաև «Արմ աղան» դրական֊ 

զիտական ամսագրի խմբագիր Մ աՀմ ուդ֊ՎաՀիդ գազե Գա и թգ ար-

գի ի (Նասիմյ գրած ծանոթադրությունր Ավետիք ԻսաՀակյանի 

ս 1ք ^ 1И1Л յԱօ -VI 0)Ա-ձ ՕևնԼէ>\ էէթ(1ե,աաթե 
քավ ա՛սան Է, № 70, թ՛եհրան, 1868, ԷՉ 14, 
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«Աբոլ-Լալա֊Մ ահա րիի» պոեմի պարսկերեն հրատարակության 

մ ասին։ 

Տպագրելով մի ընդարձակ հոդված վարպետի կյանքի ո։ գրա-

կան գործունեության մասին, հեղինակը գրում է. 

«Ավետիք Իսահակյանի «Աբու֊ Լալա-Մահ արի» սւոեմի տպա-

գրումը «Արմաղանի» էշերում գրավեց բովանդակ աշխարհի, հայ 

գրողների և մամուլի ուշադրությունըг Մենք ևս մեր հերթին ող-

ջունում ենք հայ մամուլին, շնորհապարտ ենք զգում մեզ և խոս-

տանում ենք, որ մեր հնարավորությունների սահմաններում ներ-

կայացնենք հայ գրականությանը և գրողներին։ որոնք այնքան սի-

րողներ և համակրողներ ունեն Իրանի հասարակության մեջ»՝'։ 

Պարսկական մամուլը վերջին երկու տասնամյակներում լաքն 

հնարավորություններ է ստեղծում հայ պոեզիայի տպագրոլթ (։սն 

համար «Արմաղան»՝6, «Սոխան», «Խուշե», «Փա յամ ե Նովին», «Բա-

զե Սաեբ», «Նեգին», «Վահիդ», «Յաղմա», «Ֆարդա» և մի շարք 

ուրիշ ամսագրեր ու թերթեր իրենց էջերը հատկացնում են հայ 

բանաստեղծների երկերի թարգմանություններին՝7 ։ 

Պարսիկ անվանի գրական դեմքերը լայնորեն մասսա (ակա-

նացրել են հայ քնարերգությունը։ Բացի հայ բանաստեղծների եր-

կերի թարգմանություններից, նրանց մասին գրված հոդվածներից, 

13 V ^ '1ПЛ * ՚ Г У ֊^гГ-՝* էՍեփիդ-

օ-սիյաէւ, № Տ8. թեէրան, 1988 թ. էք 7, 

" Ո « 1 г р 1 '0—1 ծձգ* «Արմադան։, X в-~в, 

РНршЬ, 186Տ թ. Ц 14։ 
Н Հատկապես բացառիկ ուշադրություն էր տածում դեպի հայ դասական պոե-

գիան «Խուշե х> շաբաթական հանդեսի խմբադիր1 բանաստեղծ֊ գրականագետ Ահ-

մադ-Շամ/ունւ Շատ կարճ ժամանակամիջոցում նրա հանդեսի միջոցով պարսիկ 

րնթերցասեր հասարակայնությունր կարդաց հայ բանասերների համարյա մեծ 

մասի ստեղծադործություններր և ծանոթացավ նրանց կենսագրության հետւ 

Այսպես, Ալեքսանդր Ծ ատ ուր յանի «Մի /ար բլբուլ» քերթվածր 1964 թ. պար-

սիկ բանաստեղծ-բան ասեր Մոհամմեդ֊Զիա Հաշթրուդին թարգմանել է պարսկե-

րեն և տպագրել Սպահանում հրատարակվող «Անղա» («Փյունիկն) ամսագրի ասա֊ 

ջին համարում։ Այդ գողտր իկ, զգայուն տողեր ր այնպիսի տպավորություն են 

թողել թարգմանչի վրա, որ նա սկգբում այն վերածել է արձակ բանաստէղծու-

թյան, իսկ հետո1 չափածոյի։ Սակայն չբավարարված իր թարգմանությունից Ս՛. 

Հաշթրուդին գրավոր կոչ է արել բանաստեղծներին. «Ով որ այս բանաստեղծու-

թյունր (օգտվեք ով արձակի վերածած տողերից), կարողանա ավելի հաջող թարգ-

մանել, մենք սիրով կտպագրենք այնձ։ 

Տե՛ս V «I Օ^Ա-^Օ ՚ ԱԼԼ» ձ1տէ^է«Անղայ, Սպահան, 1964, 

л» 1, Էւ 7, 
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նրանք Հանդես ևն եկել Հրապարակային զեկուցումներով նվիր-

ված Հաւ պոետների կյանքին ու դրական գործունեության ր։ 

Հաւ դրականութւան ակնառու երկր։:քաօունհբից է եղել Իրանի 

քասավորության մինիստրության պաշտոն յա լեզվաբան- գր ա կա ֊ 

նա դետ՝ Աբդուլլա Թավաքքոլին։ 

«Մ տնկաց եմ յսած աոաջին անունները, — ասել է նա 1962 

թ վ ա կ ա՛ո ին Հաւ դրականությանը նվիրված իր դասախոսության 

ժամանակ, — եղե/ են Հայ և Հա յաստ ան բառերր և մ ի շս։ էլ դրոշմը֊ 

ված են մնացեք մտբիս մեշ։ !'սկ Հալ դրականությանը ես առաջին 

անդամ ծանոթ ։սց ել եմ Ալեքսանդր Շիրվանղադեի թատերգոլ-

թ/անների թարգմանություններից։ Հենց այդ էլ բավական եղավ 

ւ ա ր ժ ե ք ա իմ Հետս։ բր բոաթ յունր և ա յնաՀեսւև ես շարունակեցի 

ւզրւգտամնեբ աներ Ես Հաճույքով եմ կարգս/ցել Հայ Հեղինակնե-

րից կատարված թարգմանությունները, որոնք ի՚որր տպավորու-

թյան են գործեւ ինձ վրա։ Սակայն ես, — շարունակում է Թավաք-

բո/ին,—ինձ թո։յ/ լեմ տաքիս ասելու, որ քաջածանոթ եմ Հայ Հա-

րուստ գրս:կանո։ թ յանր, բայց իմ ստացած տպավոբությունն է, 

որ Հայ րանաստեղծությանր կույս, անարատ բանաստեղծության 

է, ազատ, անսանձ ու կրքոտ արտաՀայտություններից»։ 

Հետագա յամ, 1963 թ. ստանձնելով ԹեՀբանի ձայնասփյուռի 

ո Հա մ ա շ խ ւս րՀ սւ յին գրական ութ յան и բաժնի պատասխանատու 

ի/մրագրի պաշտոնր, Ա. Թավաքքոլին նույն թվականի մաւիսի 9-ին 

Հանգես է զաքիս բովանդակալից մի զեկուցումով։ 

էսոսեքով Հայ քեգվի ծագման, զարգացման, Մեսրոպյան տա-

ռերի գյուտի, գրարարի, արեմտաՀայ և արևելաՀայ գրական լե-

զաների մասին, նա Համաոոտտկի ներկայացնում Ւ Հայ գրակս՛֊ 

ն ութ յան անցած ուղին, խոսում է սովետաՀա յ պոետներ ՀովՀան-

նես Շիրազի։ Սողոմոն Տաբոնցո։ գրական երկերի մասին։ Նա 

•կարդամ է ՀովՀաննես Թումւսն յանի «Ախթամարս պոեմը, պաՀ-

սյանե/ով նրա քնարերգական ոգին։ Իր ելույթում Ա. Թավաքքոլին 

անդրադառնում է Դանիել Վարուժանի գրական ուղղոլթյանր, նրա 

եղերական վախճանին՝ շեշտեքով, որ ռՆա գոՀ գնաց շատ ուրիշ 

Հայ մտավորականների Հետ 1915 թվականի Հա յկական րնդՀս:-

նար կոտորածների ժամանակ, որոնք կազմ ակեբպված էին տա-

ճիկ վայրագ իշխանավորների կողմիցս։ ԱյնուՀետև Ա. Թավաքքո-

լին արտասանում է Դ. Վարուժանի сгԱռկայծ ճրագа քերթվածր՝*։ 

Հիշենք, որ Հայ դրա կան ութ յունր Հետաթրքրե/ է նաև Իրանի Հռչակավոր 

բանաստեղծ, քաղաքական գործիչ Մալեք-օշ֊ՇոՀարայե ՐաՀարին։ Նա մտերիմ 

Համ ագործակցոլթ յ |քւ}| է ունեցել ((Վերածնունդ՛) թերթի իւմրապիր Հայկ Ղարաղաշի 
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Հայ դասական պոեզիան ներգործող ազդեցություն է ունեցել 

ժամանակակից բանաստեղծ՝ Աբդուլհուսեյն Ջ՚սլալյանի (Հալալի) 

վրա։ Օգտվելով իրանահայ թարգմանիչ Հրանա Ղուկաս յանի՝ 

պարսկերեն արձակ բանաստեղծությունների վերածած հայ պոե֊ 

զիա/ի նմուշներից, Ա. Ջ ա լալյան ր խոր ներշնչանքով ու մեծ վար֊ 

պետութ/ամբ է դրանք վերածել չափածոյի, հասցնելով այն ստեղ-

ծագործական թարգմանության բարձր մակարդակին։ Անկասկած, 

Ա. Ջալալյանը հայ պոեզիայի տողերի մեջ զղացել է նոր, խորա-

պես հուզիչ ու նրբագեղ, հմայիչ խոսքի մեծ վարպետներին։ 

Կարելի է նշե/ նաև Ավ. Իս ահ ա կ յան ի «Օտար ամայի ճամփե-

քի վրա», Վահան Տերյանի «Լռությունը», «Իմ գերեզմանին դուք 

մի մոտեցեք», Հովհաննես Հովհաննիսյանի «Կուզեի լինել», Վսւ-

հան Թեքեյանի «Կարավանը», Եղիշե Չարենցի «Ես իմ անուշ Հա-

յաստանի...», Վահագն Դավթյանի «Ու ներս սլացավ», «Հեքիաթը» , 

«Գինով է լցվում» բանաստեղծությունների արժեքավոր թարգմա-

նությունները, որոնցով նա իսկապես հարստացրել է պարսիկ 

թարգմանական գրականություն ը13։ 

Արդի պարսիկ դրական միտքը հիացմունքով ու բարձր ոգևո-

րությամբ է խոսել հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թուման֊ 

յանի մասին։ Ինչպես նշեցինք, պարսիկ ընթերցողները Թուման֊ 

յանի ստեղծագործություններին ծանոթացել են մեր ղարի 20֊ական 

թվականներից սկսած։ 

Համամարդկային հարցեր ու գաղափարներ արծարծող հայ 

բանաստեղծի գրական գոհարները անմ իջա սլես գրավեցին պարսիկ 

առաջադեմ գրողների ու գրականագետների ուշադրությունը։ Կար-

դալով Թուման յանին, նրանք զգացին բանաստեղծի մեծությունը 

և ամեն կերպ աշխատեցին ավելի մոտիկից ծանոթանալ հեղինակի 

հարուստ ստեղծագործությանը։ 

Հոբելյանական օրերին Թեհրանում առանձին գրքով լույս տե-

սան «Անուշ» պոեմը, «Ախթամար», «Փարվանա» լեգենդները, 

Սպահանում՝ «Անուշ» խորագրով հայ բանաստեղծությունների 

հետ։ Նրանք միասին թարգմանել են Ալեքսանդր Շիրվանզադեի *Պատվի Համար։ 

դրաման, որր և բազմիցս անգամներ պարսկերեն լեզվով ներկայացվել է Թեհ-

րանի և այլ քաղաքների բեմահարթակներում, (Տե՛ս «Վերածնունդ», թիվ 2000, 

հուլիս 15, 1948 թ.)։ 

I9 Նշված թարգմանությունները հրատարակվել են Թեհրանում լույս տեսնող 

«Բազե Սաեբя խորագիրը կրող ամսագրում։ Տե՛ս 1957 թ. տարեկան հատորի Հչ՝ 

203, 271, 457, 526, 590, և 1958 թ. տարեկան հատորի էշ 145, 268, 329. 400, 

658, 
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ստվար անթո/ոգիան։ Պարսկական մամուլի էջերում Հրատարակ-

վեցին բանաստեղծիг մասին բազմաթիվ Հոդվածներ ու կենաս֊ 

դրա թ ւանրւ 

Հայ-դասական դրական կապերի մերձեցմս-ն վսեմ գործում 

ուշագրավ երևույթ էր ժամանակակից անվանի երիտասարդ բա-

նաստեղծներ ՛հ ա գ ե ր ֊ ՛ հ ա դե ր փ ո ւր ի և Հուշանդ էբթեՀաջի քՍա/ե) 

նախաձեոնաթ յանբւ Հայ բանաստեղծներ Ռ. Բենի և Գալուստ հԱս֊ 

նենցի մասնակցությամբ նրան թ պատասխանատվության բարձր 

գգացամով Հրատարակեցին (պատկերազարդ) Հ. Թուման ւաՆի 

"Թմրկաբերղի տ ռումբս և ս՛ի շարբ այլ բանաստեղծություններ 

րնդգրկոգ Հատորր։ 

Հաւ բանասս/եղծի նկատմամբ նրանց տածած խոր Հարգանբր 

ակնեբե է դաոնում թարգմանության մասին տրված նրանց բա-

ց ա տ բութ յան տ ողերում ։ 

«Ս.յն, ինչ կարդում են բ Ր՚ումանյանի Հիշատակին նվիրված 

ար։ զ բբամ, — գրում են թ արգմ անի չն ե բր, — աղատ թարգմանութ/ան 

նմուշ չէ, ե ոչ է[ լեզվական ', ա и կ աո ււթ քունն երի մոտավոր ւիոխա-

րինամն մի այլ /եզվովւ Սա նուրբ ու մանրազնին մի թարգմանու-

թյան է, որի յա բա բանչյո։ ր բ՛աւի և դարձվածքի ճշդրտ ութ յան Հա-

մար մի քանի անդամ դիմել են բ բնադրին։ Եթե որոշ բանաստեղ-

ծությունների բնագրում կան սլարզ, երբեմն էլ ժողովրդական ար֊ 

տաՀայտություններ, իսկ պարսկերենում դրանք ստացել են քիլ 

թ ե շատ գրական ավելի պերճ երանգավորում, ապա դա նրանից 

է ։ որ մեր բանա и ս։ եգծ ա կան /եզվից ավելին պաՀանջել Հնարավոր 

1 20 չէր» ւ 

«Թումանքանի Հուշամատյանս ա/ս ժողովածուի լույս ընծայ֊ 

ման աոթիվ «Սոիւանս («Խոսքս) գրական ամսագրում ՖարՀադ 

Մե Հրյարր գրամ է. ոՉնայած Հնամենի Հայ ժողովուրդր դարեր 

շարունակ եղեւ է հարևանը և ւգատմական սերտ կապեր է 

ունեցեք մեր երկրի Հետ, սակայն պատշաճ կերպով չի կարողացել 

իր եբկսւՀա գ արամ յա անցյալ ունեցող գրականության Հետ ծանո-

թացնել մեզ։ 1'նչ էլ որ լինի պատճառր, իրականոլթ ւոլնն այն է, 

որ այգ ուղղությամբ կատարված քայլերը դեռևս աննշան ե չնչին 

են, և մեր ժոգովուրդր լիակատար ծանոթ չէ, այնպիսի մի աոա-

•ո < г1^0\ •յ^ձյձԼւ «^ևյԼօյ!» ^ ֊ Տ Ա * А-сЬ^^Ь 

Ч Г ^ Л Հ յ ^ յ ( ՚ ֊ ո վ 6 . ք**ոս1անյւսն, Հուշամատյան (Աոաշաբան), թրգմ. 

Ն. Նաղերւիոլր, Հ. Լրթեհաշ, թ՛ե Հրան, 1969г 
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ջավոր, ազնիվ մշակույթի և գրականության հեսւ, որոնց սեփակա-

նությամբ կարող է հպարտանալ հայ ժողովուրդըа2՝։ 

նու/ն առիթով «Յազմա» ամսագիրը իր հերթին բարձր դասե-

լով հայ պոետի ստեղծագործությունները երկու ժողովուրդների 

մերձեցման գործում, գրում է. 

«Երկու ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդման հա-

մար, ոչ մի գործոն այնքան կարևոր չէ, որքան գրական փոխա-

դարձ առնչությունների փաստը22։ 

Հոբելյանական օրերին «էթթելաաթ» թերթի գրական աշխա-

տակից Բիժան էմամին անդրադառնալով հայ բանաստեղծի կյան-

քի և գրական գործունեությանը այսպես է դրվատում Թում ան յան ի 

մեծո լթյունը։ 

Համարելով նրան հայ ժողովրդի վշտի երգիչ Բ. էմաԱին ասում 

է. «Բ՛ում ան յանի քառյակները իրենց խորը փիլիսոփայական խո-

հերով կարելի է համեմատել պարսիկ դասական բանաստեղծներ՝ 

Օմար Խայամի, Խաքանոլ և Հաֆեզի քառյակների հետ։ «Անուշի» 

և «Սարոյի» նվիրական սերը, — շարունակում է հոդվածագիրը,— 

կարելի է նմանեցնել «Լեյլի և Մեջնո ւն» և «Յուսհֆ և Զո լեյի։ ա» 

պոեմներին»։ Եզրափակելով խոսքը, Բ. էմամին գնահատանքի 

յուրովի իր տեսակետն է արտահայտում հայ բանաստեղծի ստեղ-

ծագործական ուժի հետ զուգակցված կյանքի հարաբերությունների 

մասին. «Հովհաննես Թուման յանի ստեղծագործություններն,— 

գրում է հեղինակը, — վերածվեցին կյանքի և կրակի։ Կյանքի վե-

րածվեցին, որ ապրեն հավիտյւսն, կրակի վերածվեցին, որպեսզի 

այրեն հասարակության մեջ բուն դրած մակաբույծներին ս23։ 

Խորիմաստ, սակայն անաղարտ ու պարզ տողերով է դրսևորել 

իր տպավորությունը ժամանակակից անվանի գրականագետ Թե֊ 

մուր Գորգինը։ «Անուշ» պոեմը ընթերցելուց հետո, — գրում է նա.— 

«Անուշը» հրրինող Թումանյանր, հայ բանաստեղծության մի հա-

րուստ շտեմարան է։ նա ստեղծագործում է հստակ և ճշմարիտ։ 

Յուրաքանչյուր երկ ստեղծելիս, նրա ոգին ճախրում է ամպերիդ 

էլ վեր, ծիածանից էլ բարձր, որպեսզի կյանքը դարձնի ավելի 

անաղարտ, ավելի անբիծ...»ս։ 

21 л05 мгрд ՚ Л ւ̂ Ա-Հօ • ծ ֊ Հ գ * էԱոիան», Я Տ, թեՀ-
րան 1969, էշ 833: 

" 1ГрЛ ГОЭ 0\ Ա^Հւ ՚ Ա - ձ յ «Յազմա», М 255, Թեհրան, 1969. 
23 I грл Հյ \ -^ձ Ч.-.Г-, е> «ОЬММ էկթթելաաթ), Я 1303(1, 

րան, 1969, ՚ 
24 '1ПЛ ^ յ ձ̂ Հ̂ ՏՈ.*— 

^յ^յւ-օ է՚կաի դյուցազներգություն* (Հայ պոեզիայի մոզովաձոլ)։ 
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Պարսիկ Հասարակական, գրական ու գիտական լայն շրջան-

ներում ճանաչում գոած հ րստ արժանվու ւն գնա Հատված ՛այ 

պոեզիան, մի նոր աշխարՀ րաը արևը պարսիկ գրողների ու դրա-

րննաղատնեյւի աոաջ։ Հայ պոեգիան իր Հոգեբանական հայտ-

նագործություններով, Համաժողովրդական, и ո ը ի ա լ ֊ պ ա տ մ ա կ ան 

դտ դ ա փ ա րն ե ք ի րնդգրկումով աոիթ ծաոայեը ։ որւգեսգի պարսիկ 

գրական միտբր լուրք Հետևություններ կատարի Համեմատելով ա էն 

ժամ անակակիը ս/աբսկական պոեզիայում միայն բանակ կազ-

մող «ստեղծադործոէթյուննԼրի* Հետ։ Նման իւնդիբր Հոլզեը և ան֊ 

Հանզստաըրեը առաջադեմ ու Հայրենա սեր գրչի շատ մ արղկանը։ 

Այդ իսկ նկատառումով "Խաբ վա հունս թերթի Էշերում, գրակա-

նս։ գետ դոկտոր Ֆաբդինր մի րնդարձակ Հոդվածում, խոսելով Իրա-

նի ներկա էիս արվես էէ՛ս գետն երի և բանաստեղծների մասին և ազ-

գայնորեն վերլուծելով նրանը ստեղծագործությունները, Համեմա-

տություն Է դնում Հայ բանաստեղծների Հետ և Հանգում Է Հետևյալ 

եզրակաըութ յանր, 

"Հայ բանաստեղծների Համեմատությունը, — դրում Է դոկտոր 

Ֆարզինբ,— մեր վերքին Հիսնամյակների բանաստեղծների Հետ 

զարմէսնէսՀբաշ տարբերություն Է Հայտնաբերում։ Հայ բանաս-

տեղծներր, որոնբ ծնվել են մեկ տարաբախտ ազգի ծոըում, թե-

կուզ զարեր շարունակ ապրել են գերության մեք, այնուամենայնիվ 

չեն դաղւսբել պայբտրելուըւ Եթե որևէ աչքի րնկնող Հայ բանաս-

տեղծի կյանքն ու գործր ուսումնասիրվի, — ավ ելա գնում է Հեղի-

նակր, — կպարգվի, որ դա Հայ ժողովրդի հերոսական պայքարի 

մեկ դրվսւդն է Հանուն ազատության։ Մենք, ոչ մեկ ճանաչված հայ 

բանաստեղծ չգիտենք, որի սիրտը չի տրոփել իր հայրենիքի վեհու-

թյան և իր ազգի առաջադիմության սիրույն.. .յ»25! 

Ասչա դոկտոր Ֆարղինր քննադատում է ներկայիս պարսկա-

կան բանաստեղծությունն ու բանաստեղծներին, նրանը ապազգա-

յին ե ապաքաղաքական ամուլ վերաբերմունքի համար։ 

Հայ պոեզիայի պարսկերեն թարգմանության ասպարեզում ։էի 

նոր աստիճան նշանավորեը թարգմանիչ Ալեք Խաչատրյանի «Համ֊ 

մասեյե ԱնդուՀ» («Վշտի դյուցազներգություն») վերնադիրը կրող 

անթոլոգիան**» 

2 5 1ПЛ Ա և - " ,ձ> I յ - յ յ « Г - Г } *Խաբ վա ԽոլՆէ, Л5 303, 
թեՀրա-։., 1007, 

20 ժողովածուում թարգմանված Է նաև Հովհաննես Շիրազի «Բիբլիականը* 

«Վշտի դյուցազներգության» պարսկերեն վեր անվանմ ամ ր։ Այդ նույն խորագրով 

կ թարգմանիչը նպատակահարմար Է գտել հրատարակել անթոլոգիանւ 
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Աքդ ն ախ աձե ռն ր լթ յան ը հայ բանաստեղծության նկատմամբ 

ունեցած երախտագիտության բարձր-զգացում ո վ մասնակցեցին 

պարսիկ շնորհալի պոետ Ահմադ Շամլոլն և բան ա и ե ր-գրական սՀ-

գետ Թեմուր Գորգինը։ 

Ծաղկաքաղը ընդգրկում է ինչպես Հայ դասական։ արևմտա-

հայ, նույնպես և սովետահայ շրջանի բանաստեղծների ստեղծա-

գործությունները՝ Ավետիք Իսահակյանի «Դարդը սրտիս)), «Աբու֊ 

Լալա-Մահարի», Հովհաննես Թուման յանի «Ախթամաըրя, Դւսնիել 

Վարուժանի «ԿակաչներըЯ, «Կալերու գիշերը», Շոլշանիկ Կուր-

ղինյանի «Արծիվը», «Աղջիկը», Սիամանթոյի «Պարը», Պետրոս 

Դուր յանի «Լճակը», Եղիշե Չարենցի հԱմբոխներր խելագարված», 

Հովհաննես Շիրազի «Բիբլիականը», «Կշեռքը», «Դարդս տվի Հո-

վերին», «Երբ մանուկ էի», Գեղամ Սարյանի «Երդ կառուցման», 

аՄանուշակը», Սիլվա Կապուտիկյանի «Մայրիկիս», «Թե աչքեոս 

քեղ որոնեն», «Մի փոքրիկ աղջկա», «Կուզեի հեռու, հեռու երկըն-

քում», «Օրորոցի մոտ», Պարույր Սևակի «Առաջադրանք համ աքն 

աշխարհի հաշւէիչ մեքենաներին և ճշգրիտ սարքերին», «Բարի 

իրիկուն», Վահագն Դավթյ անի ((Անքնության սլա Հերին», ((Պ՝ւսր֊ 

նանային(г/7ւ ներս սլացավ..,», «Սա հյուր չէ», Համո ՍաՀյանի 

Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ մինչև ժողովածուում հրատարակվելը 

Ահմադ Շամլուն իր «Խուշե» շաբաթական հանդեսում պարբերաբար լույս էր ըն-

ծայել Եղիշե Չարենցի «Ամբոխները խելագարված», Պարույր Սեակի «Առաջա-

դրանք համայն աշխարհի հաշվիչ մեքենաներին և ճշգրիտ սարքերինл, ինչպես 

նաև Հովհաննես Շիրազի «Բիբլիականը» պոեմները։ Այս ստեղծագործություններր 

իրենց արժանի գնահատականը գտան մայրաքաղաքում տպագրվող զանագան 

թերթերում ու հանդեսներում։ 

«Բիբլիականը» մեծ տպավորություն է գործում Ահմադ Շամլուի վրա։ Պոեմը 

ընթերցելուց հետո նա բավականին Համակրանքով է խոսում ստեղծագործության 

մեջ պատկերված կյանքի և կենցաղի ուշագրավ կողմերի մասին, դրանով իսկ 

բաց ահ այտ ելով իր վերաբերմունքը դեպի հայ ժողովրդի քաղաքական կյանքը, նրա 

գրականությունն ու կուլտուրան • 

Երկու բանաստեղծների միմյանց հղած նամակները բացի բարեկամության 

ամրապնդման նշանակությունից, բնորոշ է նույնպես երկու պոետների հասարա-

կական հայացքների տեսակետից։ <ГԲիբլիականը»— գրում է Ա. Շամրւն,— ղա 

մի ամբողջ ժողովրդի հոգուց ելած բողոքի ձայնն է, ընդդեմ այն մարդկանց, 

որոնք երկար տարիներ դաժանորեն հալածել են մի այլ ժողովրդի։ Մի ժողովրդի, 

որր դեռևս 1600 տարի առաջ ստեղծագործում կր այսօրվա իր սեփական ազգա-

յին գրերով և ուներ հարուստ մշակույթ և գրականություն»։ 

(«Խուշե», №16, Թեհրան 1968 թ. էջ 11)։ 

Բացի այս, «Բիբլիականի» պարսկերեն թարգմանությունը մտերմական կապ 

ստեղծեց Հովհաննես Շիրազի և «Խուշե» շաբաթական հանդեսի խմբագիր Ահմադ 

Շամլուի և իրանահայ թարգմանիչ Ալեք Խաչատրյանի միջև։ 
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«Ես չեմ մեղանչի», "Ինչ անեմ մայրիկ«Արյունս, "Կակաչը^, 

Հենրիկ Ի՚ամանյանի «Հացը*, Արշավիր Դարրնու "Եղիշե Չաըեն-

•յին», ինչպես նաև իրանահայ հայտնի բանաստեղծներ Մարգար 

Ղա բա բեկ յանի ( ' I I ։ յ և որ այր Միրզա յանի բնարական գործերը: 

Պոեզիայի եբկիրր ընթերցեց Հայ բանաստեղծներին։ Ընթեր֊ 

•ցեց բազմ ագար յան Հայ պոեզիայի զարգացման ուղիները։ Զգաց 

ու րմրսնեց Հայ քնաբերղա թյան բազմերանգությունն ու սոցիա-

լական իա չ։ ի մ աս տութ յրւն ը ։ 

Անթո/ոդիսւյի աոաջին էջերում Ա՛չքի է ընկնում գրականազետ-

աեսաբան Ի՚եմ ու ր 'հոբգինի բարձր զն աՀ ատ ական ի խոսքը՝ ոլղըղ-

վս՚ծ Հայ ժողովրդի Հանճարի կողմից ստեղծած Հոգևոր Հարըս-

տութւանբ։ Հայ գրականության լավագույն դիտակ պարսիկ մտա-

ծող/։, րնղերբր Հե ա ագո տողի Հմ տութ յամ բ ուսումնասիրել ու ապ-

բե/ է Հայ քնարերգության գունեղ բովանդակությս/մբ։ Ունենալով 

մեծ րնդՀան/։ացո։մներ անե/ու նպս՚ստավոր եւակետ, գրականա-

դետբ Հուզական մեծ /իցքով ու ներշնչմամբ է բացաՀայտում Հա( 

ւդոեդիայի ոգու ճշգրիտ խորությունը։ «Հայ բանաստեղծության 

հրաշքում ու Հմայբումо Թեմուր Գորզինր հստակ տեսնամ է Հա։ 

ժողովրդի դարավոր պատմությունը, նրա Հաղթանակի ու պար-

տության ե/ևէջներր, հալածտնբների դեմ պայքարի ելած նրա 

աննկուն ու աներեր կամքր։ Ա[ս բոլորը ս։նջնջելի տպավորություն 

է գործեք ինչպես Թեմ ուր Գորգինի, այնպես էլ շատ ու շատ պար-

սիկ առաջադեմ ու Հայբենասեր մտավորականների վրա։ 

Այս առումով պատկերավոր են Հայ բանաստեղծության մա-

սին ասված Թ. ՛հոբգինի խոսքերր, որն աչքի է րնկնոլմ իր յուրովի 

մոտեցմ/ռմր ու արտաՀտ յտչականութ յամ բ։ 

՛հա ճշտությամբ դրեք է. 

«Որտեղ Հայ բանաստեղծություն տեսնեք, — ասում է Թ. Գոր-

դինր, — մի պահ կանդ առեք և նախքան ընթերցելը մտովի պատ. 

կերացրեք տանջանք, գերություն, կրակ, արյուն, պայքար և, վեր֊ 

ջապես, դրանց հետ միաժամանակ՝ ա մ են ահ ի ա սքան չ աղա տա֊ 

թյուն բառերը։ Որովհետև ամեն մի հայ բանաստեղծության մեջ 

դուր կղդտք նրա հորինողի կյանքի /«"»/» և միևնույն ժամանակ 

անաղարտ ու ինքն ատիս/ բնկալում ը։ 

— Որտեղ Հայ բանաստեղծություն տեսնեք, կանգ առեք, 

խորՀրդածո։թյամբ մտածեք, որովՀետև Հայ բանաստեղծությունը 

կանգնած է իր դարավոր անցյալի փառապանծ ու անսասան պատ֊ 

վանդանի ՛էրա ։ 
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Որտեղ հայ բանաստեղծություն տեսնեք, կանդ աոեք, 

խորհրդածությամբ մտածեք և Հետո հպարտությամբ լցված ըն. 

թերցեք այն։ Որովհետև հայ ժողովուրդը միշտ էլ մշակույթի և 

գիտության գովերգողն է եղել և նրանց զարգացման համար շի 

խնայել իր ուժերը։ 

Չէ" որ դարերի խորքից մեզ հասած «Աստվածաշնչի» հայերեն 

սքան՚ելի թարգմանությունը ստացել է «թարգմանությունների թա-

գուհույ> համբավը։ 

— Հ-սյ բանաստեղծությունը,— շարունակում է Р՝. Գորգինը,— 

ամբողջությամբ վերցված մարդկային խոհերի, հույղերի ու զգաց-

մունքների գեղարվեստականորեն կախարդիչ արտահայտությունն 

է' 

— Լայ բանաստեղծությունը երբեք կյանքի մակերեսին թըր֊ 

թըռացող խոսք չէ, որովհետև հայ բանաստեղծը կյանքին խորա-

թափանց նայելուց զատ, ուրիշ նպատակ չունի։ 

— Եթե այցի ևս գնում հայ բանաստեղծությանը, նախքան 

գնալը՝ հաշվի առ։ դու ներս ես մտնելու ամբողջ աշխարհով մեկ 

սփռված հինգ միլիոնանոց հայ ժողովրդի լեզվի ու դրա կան ութ քան 

տաճարը։ Ուրեմն զգույշ, որ հայ մշակույթի և դրա կան ութ յան վե-

հությունն ու փառքը չդողացնեն սիրտդ և զարմանքը չպատի քեզ։ 

— Հայ բանաստեղծությունը կոփված պողպատ է։ Նա փոր-

ձությունների մայր է։ Կյանքի դառն ու քաղցրը միախառնված են 

նրա մեջ։ Նա քո մեջ ուրախություն կծնի և դրանով իսկ մարդկա-

յին հառաչանքն ավելի լսելի կդարձնի քո ականջին։ 

— Հայ բանաստեղծությունը, դա տառապյալ, սակայն առա-

ջադեմ մի ժողովրդի բանաստեղծություն է։ Մի ժողովուրդ, որր 

խոհուն է և ստեղծագործ։ Մի ժողովուրդ, որի նվիրական կ(անքն 

ու արվեստը երբեք թույլ չեն տվել, որ «սնանկությունըյ> ոտք գնի 

իրենց վսեմության սեմինа2'։ 

Նման գնահատականները պերճախոս վկա (ությոլններ են, որ 

համեմատաբար կարճ ժամանակամիջոցում հայ գրականոլթյոլնր 

իր թախծոտ գեղեցկությամբ, իր մեծիմաստ խոհերով և վերսլաց 

մղումներով որքան հարազատ ու որքան խորն է ներթափանցել 

պարսիկ ընթերցողի ներաշխարհի մեջ։ Նման անաչառ բնութագրու-

մը և ճշմարտացի արժեքավորումը, անկասկած, միշտ էլ կպահպա-

նի իր գիտական նշանակությունը և պարսիկ ընթերցասեր հասա֊ 

րակայնոլթյոլնը շատ օգուտ կարող է քաղելնրանից՝ հայ պոեզիայի 

հարստությանը և նրա զարգացմանը ծանոթանալու համար։ 
27 «Վշտի դյուցազներգությունէշ Տ—7։ 
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Г. О. МОВСЕСЯН 

НОВЫЙ ЭТАП АРМЯНО-ПЕРСИДСКИХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ С В Я З Е Й 

Р е з ю м е 

Культурные и литературные связи армянского и персид-
ского народов имеют тысячелетнюю историю. Время сохра-
нило для нас множество поистине бесценных книг, которые 
являются достоверными источниками для изучения прошло-
го армян и персов. Именно поэтому многие исследователи 
истории Ирана обращались к произведениям армянских 
историографов. 

В сороковые годы передовая персидская литература 
вступила в новую фазу своего развития. Литературная мысль 
этого времени, высоко оценивая важную роль переводной 
литературы в общественной жизни страны, с удовлетворени-
сем приняла переводы из армянских писателей. В короткий 
срок произведения армянских авторов, как классиков, так и 
современников, стали объектом исследования ряда персид-
ских литературоведов. В широких литературных и научных 
кругах Ирана армянская поэзия завоевала известность и 
была по достоинству оценена. 

Содружество армянских и персидских литераторов в об-
ласти перевода стало значительным общественно-политиче-
ским фактором в деле укрепления дружбы двух народов. 
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Հ ա ն ձ ն վ ա ծ է շարվածքի 22 .1 .1973 р . , ստորագրված է տպագրության 28.711.1975 խ.: 

Տպագրական 2 4 , 5 մամուլ , հրատ. 2 5 , 8 8 մամուլ, թուղթ X 1, 6 0 > < 901 Д е : 

գինը 2 ո. 31 կ . : 

Հ ա յ կ ա կ ա ն ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն . Ե ր և ա ն — 1 9 , Բարեկամության 24 

Издательство АН Арм. ССР, Ереван-19, ул. Барекамутян, 24 
Հ Ս Ս Հ ԳԱ հրատարակչության էջմիածնի ապարան 
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