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Պ 1Լ 8 1Г Ո Ի 8 Ո Ի Ն 

Ա. Գ. ՍՏԱՄՐՈԼՅՅԱն 

ՐՈԻՐԺՈԻԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՐՈՒՐԺՈԻԱԶԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ( 1 9 5 1 - 1 9 5 3 ԹԹ.) 

Ազգային բուրժուազիա չի կառավարման ժամանակահատվածը 

(1951 —1953 թթ*) ետպատերազմյան տարիներին Իրանում ծ՛ավալված 

ազգային"ազատագրական շարժման կարևոր փուլերից է, որը բավական 

շատ է արծարծվել իրանագիտական գրականության մեշ։ 

Այգ շրշանը և, մասնավորաբար, ազգային բուրժուազիայի կառա-

վարության գործունեության ու քաղաքականության Հետ առնչվող շատ 

հարցեր հետաքրքրել են նաև բուրժուական առանձին հեղինակների, 

որոնց աշխատություններում, սակայն, որոշակի դիտավորություններով 

աղավաղվել, իսկ հաճախ ուղղակի նենգափոխվել է իրականությունը։ 

Բուրժուական պատմագրությունն է հեղինակը գրեթե ավանդական 

դարձած այն թյուր տեսակետի, որը փորձում է ժխտել ազգային բուր-

ժուազիայի կառավարության յուրահատկությունը և այն իր բնույթով 

բացարձակապես նույնացնել նախորդող և հաշորդող կառավարություն-

ների հետ։ Այն հավասարապես հակված է պնդել նաև մեկ այլ ծայրա-

հեղ տեսակետ, այն է՝ ընդգծել կառավարության քաղաքականության 

միանգամայն անկախ, ինքնուրույն բնույթը, շրշան ցելով կառավարու-

թյան գործունեությանը սահմանափակող գործոնների անվիճելի առկա-

յությունը։ 

Բուրժուական պատմագրությունը սովորաբար անտեսում է ազգային 

բուրժուազիայի կառավարության քաղաքականության զարգացումը, այն 

աստիճանական և միանգամայն որոշակի տեղաշարժերը, առանց որոնց 

անհնար է տալ կառավարության քաղաքականության իրական նկարա-

գիրը։ 

Իրանական բուրժուական պատմագրության որոշ հեղինակներ ազգային 
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բուրժուազիայի էությունն ու քաղաքականությունը մեծ մասամբ լուսա-

բանում են հետադիմական դիրքերից՝ բացահայտորեն կեղծելով պատ-

մական իրողությունը։ 
Մոսադեղը երկրի համար տնտեսական և քաղաքական անկախու-

թյուն նվաճելու անհրաժեշտ նախապայման էր դիտում Իրանի նավթ-
արդյունաբերության ա զգայնացումը և մոլեռանդորեն պայքարում էր 
նրա իրականացման համար։ Այսպիսի քաղաքականությունը, որի նպա-
տակն էր, նախ և առաջ, ազատագրել երկիրն օտարերկրյա, մասնավո-
րապես անգլիական, իմպերիալիզմի ազդեցությունից և երկրի համար 
ինքնուրույն զարգացման հնարավորություն ապահովել (որն, ի դեպ, 
անվանվել է (Гնեգատիվ նացիոնալիզմ»), փաստորեն, անտիթեզիսն էր 
երկրի իշխող շրջանների կողմից կիրառվող, այսպես կոչված «պոզիտիվ 
նացիոնալիզմիյ» քաղաքականությանը, որը ամերիկյան հեղինակ Լ, Բին-
դերի բնորոշմամբ Հանգում է Հետևչալին. «...Իրանը պետք է Համագոր-
ծակցի այն երկրների Հետ, որոնք իրենց օգնությունն են առաջարկում 
նրան։ Իրանը չպետք է հետևի լիակատար չեզոքության այն դեպքումդ 
երբ բախվում է կոմունիստական քայքայիչ սպառնալիքի կամ սովետա~ 
կան ագրեսիայի հետ։ Իրանը չպետք է ձեռնարկի սոցիալական այնպի-
սի համարձակ միշոցառումներ, ինչպիսին կալվածատիրական հողերի 
բռնագրավումն է և մեծ ձեռնարկությունների ազգայնացում ը։ Առա-
ջադիմությունը պետք է լինի պլանավորված, դանդաղ և հաստատունէ 
Առավել ևս Իրանը չպետք Է փոխի կամ տեղաշարժի իրեն ժառանգված 
ինստիտուտները, որոնք ներկայացնում են այն ամենը, ինչ պոզիտիվ Է 
և արժանի ազգային մշակույթին»1։ 

Անսպասելի չէ, հետևաբար, որ ազգային բուրժուազիայի կառավա-
րության նավթային քաղաքականությանն անդրադարձած իրանցի շատ 
հեղինակներ դատապարտում են Մոսադեղի տևական և համառ դիմա-
դրությունը նավթային հարցի վճռման իմպերիալիստական ծրագրերի 
իրականացման փորձերին։ Իրանական բուրժուական պատմագրության 
ներկայացուցիչներից մեկըՀ Շամիմն, օրինակ, առավել նպատակահար-
մար համարելով հատկապես Միջազգային բանկի առաջարկը, անկեղծ 
ափսոսանք է հայտնում այն առթիվ, որ ոսադեղի մտերիմներից 
և կողմնակիցներից շատերը Միջազգային բանկի առաջարկի ընդունու-
մը անհամատեղելի գտան նավթարդյունաբերության \ազգա յնացման 

* ВШег. 1гап_Ро1тса1 р е у е 1 о р т е г П 1 п а СЬап§1п§ 5ос1е1у, Вегке1еу 
апа Լօ5 Апде1ез, 1962Т"рГ 78. 
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սկզբունքի հետ... Ի վերջո, բանկի ներկայացուցիչները նավթին վերա-

բերող բոլոր հարցերում Իրանի կառավարության հետ չկարողացան 

փոխադարձ համաձայնության գալ**.»2։ 

Հյամիմը նավթարդյունաբերության ազգայնացումից հետո Իրանում 

ստեղծված տնտեսական և քաղաքական ծանր կացության հիմնական 

պատճառ է համարում Մոսադեղի վարած քաղաքականությունը3, հաս-

կանալիորեն անտեսելով այդ իրավիճակը հարուցող իսկական, ավելի 

քան հանրահայտ և անքողարկելի պարագաները՝ մասնավորաբար բոյ-

կոտի ու ճնշման այն քաղաքականությունը, որ Իրանի նկատմամբ կի-

րառեցին անգլո-ամերիկյան իմպերիալիստները։ 

Իրանական բուրժուական որոշ հեղինակներ առիթ բաց չեն թող-

նում նաև նսեմացնելու Մոսադեղի կառավարության ներքին քաղաքա-

կանությունը, աղավաղելու երկրի հասարակական-քաղաքական ուժերի 

հետ նրա փոխհարաբերությունների իսկական բնույթը։ Նրանցից ոմանք 

այն կարծիքի են, որ ազգային բուրժուա զի ա յի կառավարությունն իր 

քաղաքականությամբ, փաստորեն, պարարտ հող էր պատրաստում օ-

տարերկրյա ներթափանցման համար և, ինչպես գրում է Մ ազան դարա-

նին, ссՄոսադեղի կառավարության տապալմամբ••• Իրանում վերջ տըր-

վեց օտարերկրյա ակտիվության հովանավորմանը...Л4.՛ 

Այդ հեղինակների հետապնդած հիմնական նպատակներից մեկն 

էլ Իրանի նկատմամբ անգլիական և ամերիկյան իմպերիալիզմի ագրե-

սիվ քաղաքականության սքողումն է։ Անդրադառնալով նավթային վե-

ճին, նրանք ջանում են իրադրությունն այնպես ներկայացնել, թե իբր 

հիշյալ երկրներն անկեղծորեն տրամադրված էին հարցը լուծել հօգուտ 

Իրանի, և նավթային խնդրի асկարգավորմանЛ) նրանց առաջարկած «ձեռ-

նըտու» պայմանների մերժումը Մոսադեղի կողմից ոչ այլ ինչ էր, եթե 

ոչ վերջիններիս նկատմամբ նրա անշնորհակալ վերաբերմունքի դըր-

սևորում և, միաժամանակ, քաղաքականություն, որ ((երկիրը տանում 

էր դեպի կործանումսБ* 

Ի դեպ, իրանցի՛ բուրժուական հեղինակներից շատերին հատուկ է 

ոչ միայն օտարերկրյա, հատկապես ամերիկյան, իմպերիալիզմի իսկա-

քո .^р ц-.о 
3 Նույն տեղում, էշ 67։ 

4 ОГП օԱՀՀ գ ^ Ь Ц ч ^ ^ « ձ ձ յ Ա 

1 Г Г 0 , յ > 
5 Բ. $а,ПеЪ]ат, ЬЧгап уег5 Гап 2000 (1оситегП, Раг15, 1977, р. 188. 
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կան նպատակների քողարկումը, այլև նրանց Իրանի բարեկամ ներկա-

յացնելու բացահայտ միտումը: 

Ֆաթեհն, օրինակ, իր «Իրանի նավթի հիսուն տարին** մեծածավալ 

աշխատության մեշ անդրադառնալով Իրանում ԱՄՆ-ի ետպատերազմ-

յան քաղաքականությանն ընդհանրապես, վիճակն այնպես է պատկե-

րում, որ, իբր, զիշելով իրանցիների թախանձանքներին, ամերիկյան 

«բարերարները}> նրանց «օգնության ձեռք» մեկնեցին ճիշտ այնպես, 

ինչպես պատերազմի ավարտից հետո «մեծահոգաբարյ> «.„մեծ աջակ-

ցություն ցուցաբերեցին իրենց դաշնակիցներին և, նույնիսկ, իրենց դեմ 

կռվող Գերմանիային, ճապոնիային, Իտալիային})7։ Հայտնի է, սակայն, 

որ այդ ակտը բխում էր ոչ թե Միացյալ Նահանգների բարեգործ ձըգ-

տումներից, այլ Իրանին, ինչպես նաև մյուս երկրներին տնտեսապես 

և քաղաքականապես իրեն ենթարկելու նպատակից, նպատակ, որը նրան 

որոշ դեպքերում հաջողվեց իրականացնել։ 

Մեկ այլ առիթով, վերարտադրելով Իրանի նավթարդյունաբերու-

թյան ազգայնացման ողջ ընթացքը, Ֆաթեհը ձգտում է հաստատել, որ 

իբրև Իրանի նկատմամբ Միացյալ նահանգների մղումները զուտ բա-

րեկամական էին. «Այն օրից, երբ նավթի հանույթը դադարեցվեց, և 

Աբադանի նավթազտիչ գործարանը փակվեց, — գրում է նա, — Միացյալ 

Նահանգներն ամենայն ջանք գործադրեց Իրանին օգնելու, երկու կող-

մերի (Իրանի և Անգլիայի կառավարությունն երի—Ա. Ս.) միջև համա-

ձայնության հասնելու համար։ Ամերիկայի նպատակն այն էր, որ Իրա-

նը հնարավորին չափ շուտ վերականգներ նավթի եկամուտները.****։ 

Դժվար չէ կռահել, որ Իրանի հանդեպ Միացյալ Նահանգների քա-

ղաքականության այսպիսի գովերգումը ինքնանպատակ չէ և այլ դիտա-

վորությունների հետ միասին նաև նպատակ ունի ժխտել նավթարդյու-

նաբերության ազգայնացման օրենքի իրականացումից հետո Իրանում 

ճգնաժամային վիճակի ստեղծման մեջ ԱՄՆ^ի որևէ առնչությունը և 

փորձում է մեղքն ամբողջովին բարդել Մ ո и ադե ղի վրա։ Մ ան ավանդ, 

երբ հնարավոր է բերել հավաս տի անմ ան այնպիսի փաստարկներ, ինչ-

պես, ասենք, ազգայնացված նավթի դյուրին սպառման հնարավորության 

Մոսադեղի համոզվածության անհիմն լինելը9, 'կամ այն, որ «նավթար-

6 1 г г с յ Ա յ „ 
7 նույն տեղում, էշ 495։ 
Տ Նույն տեղում, էշ 636։ 
9 Նույն տեղում, էշ 523։ 
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ւքյուն լա բեր ութ յան ազգայնացման օրենքը կազմվել էր հապճեպ, առանց 
գործի շահերը հաշվի առնելուЯ10 և այլն։ 

Ինքնատիպ է Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքա-
կանության Ռուհանիի մեկնաբանությունը11 ։ Ընդունելով, որ Միացյալ 
Նահանգները նավթային խնդրի վճռման գործում Իրանին չօգնեց (սա-
կայն չի ակնարկում այն մասին, որ նա Իրանին նաև մեծ չափով խան-
գարեց յ , Ռուհանին, այնուամենայնիվ, փորձում է գտնել ԱՄՆ-ի այդ 
դիրքորոշումն արդարացնող պատճառաբանությունն եր։ <гՄիացյալ Նա-
հանգները,— գրում է նա, — միշտ թույլ երկրների կողմն է եղել։ Հատ-
կապես Իրանի նկատմամբ նա ցուցաբերել է անփոփոխ բարյացակա-
մություն, և երբևէ չի զլացել բոլոր միշոցներով օգնել և աշակցել նրան։ 
Այս անգամ, սակայն (նավթի ազգայնացման հարցում—Ա. Ս.) Ան գլի ա-
յի հետ նրանց (Ան գլի այի և Ամերիկայի ժողովուրդն երի—Ա. Ս. ) ծա֊ 
գումնային, լեզվական, մշակութային, քաղաքական և տնտեսական կա-
պերի ընդհանրությունն ու սերտությունը պատճառ դարձան, որ նա 
հանդես գա որպես Ան գլի այի կողմնակից»12։ 

Ռուհանին այս հանգամանքը համարում է միանգամայն բնական, 
օրինաչափ և, հետևաբար, նա1ւ ներելի։ Նա նույնքան տրամաբանական 
և հասկանալի է համարում նաև Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի նման դիրք-
որոշման մեկ այլ ծանրակշիռ դրդապատճառ, այն էճ Իրանի նավթար-
դյունաբերության ազգայնացման ակտին ծայրահեղ բացասաբար տրա-
մադրված համաշխարհային նավթային հզոր կարտելներին Միացյալ 
Նահանգների ՝ հակադրվելու վտանգավորությունը13* 

Ընդունելով, նույնիսկ, որ ԱՄՆ-ի այդպիսի դիրքորոշումը հետա-
գայում էական նշանակություն ունեցավ ազգային բուրժուազիայի կա-
ռավարության տապալման գործում14, Ռուհանին, այնուամենայնիվ, 
ԱՄՆ-ի քաղաքականությունն Իրանի նկատմամբ չի ընդունում որպես 
Իրանի ներքին գործերին կոպիտ միշամտություն, որպես, իրոք, իմպե-
րիալիստական քաղաքականություն։ 

Միացյալ Նահանգների քաղաքականության իմպերիալիստական 
էությունը չը մ բռնելու կամ այն դիտավորյալ սքողելու, ինչպես նաև 
Իրանի նկատմամբ նրա իսկական ակնկալությունները մեղմելու նույն 

1 1 1 г о г " օ ՝ ^ . ՝ Օ ^ Հ օ Ը ^ Լ յ . 
12 Նու 

էն տեղում, Էջ 128։ 13 Նույն տեղում, Էջ 149։ 
14 Նույն տեղում. Էշ 173։ 
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միտումներով, Ռուհանին Իրանի անկեղծ բարեկամ է ներկայացնում 

Միացյալ Նահանգների քաղաքական առանձին գործիչների, մասնավո-

րաբար Իրանում ամերիկյան դեսպան Հենրի Գրեյդիին15, այն դեպքում, 

երբ նրա ողջ գործունեությունն Իրանում այլ բան չէր, քան Իրանի նկատ-

մամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության անմիջական իրակա-

նացում ։ 

Բոլոր դեպքերում, այստեղ արդեն չեն հնչում սովորական դարձած 

այն պնդումներն ու հավաստիացումները, թե նավթարդյունաբերության 

ազգայնացման առիթով Իրանի և Ան գլի այի միջև ծագած նավթային վե-

ճում Միացյալ Նահանգները միանգամայն անկողմնակալ, համեստ միջ-

նորդ էր և շահագրգռված էր միայն վեճի օբյեկտիվ ելքով: Այսպիսով, 

Ռուհանին փաստորեն հրաժարվում է նաև բուրժուական պատմագրու-

թյան մեջ դարձյալ չափազանց տարածված այն տեսակետից, թե նավ-

թային պրոբլեմի լուծման մեջ Միացյալ Նահանգները չուներ իր մաս-

նավոր հետաքրքրություններն ու շահերը, որ իբր Անգլիան էր, որ նրան 

ենթարկեց իր ազդեցությանն ու տրամադրեց ազգային բուրժուազիայի 

կառավարության դեմ։ 

Ընդգծված պրոռեակցիոն ուղղվածություն ունի Արսանջանիի ССՆո-

թեր թիրի* 30-ի քաղաքական իրադարձությունների մասին» գիրքը10։ 

Չնայած գրքի զուտ նկարագրական բնույթին և դեպքերի ու իրա-

դարձությունների լուրջ վերլուծության իսպառ բացակայությանը, այն 

սկզբից մինչև վերջ թշնամանքով է ներծծված Մոսադեղի ու նրա կա-

ռավարության հանդեպ և ներբողում է հայտնի ռեակցիոներ Ղ^վամ էս 

Սալթանեին և նրան հովանավորող շրջաններին։ 

Ինչպես և հետևում է վերնագրից, հեղինակի հիշողությունները վե-

րաբերում են 1952 թ* հուլիսին Իրանում ծավալված կարճատև, սակայն 

բուռն իրադարձություններին, երբ Մոսադեղին ասպարեզից հեռացնելու 

Ա նրան Ղավամով փոխարինելու տեղական ռեակցիայի և օտարերկրյա 

իմպերիայիս տների համատեղ փորձը ձախողվեց, և շնորհիվ ժողովրդա-

կան լայն զանգվածների անձնազոհ պայքարի, ազգային բուրժուազիայի 

կառավարությունը երեք օր անց վերագրավեց, իշխանությունը։ 

Դեպքերի ու իրադարձությունների ականատեսի, ինչ-որ չափով նաև 

15 նույն տեղում, էշ 169։ 

* &՝ՒՐԸ տարվա չորրորդ ամիսն է, ըստ պարսկական տոմարի։ Բ՛իրի 30-ը համա-
պատասխանում է հուլիսի 21-ին։ 



մասնակցի և նրանց անկողմնակալ վերարտադրողի հավակնությամբ, Ար-

ս ան չանին, իրականում, ամենաբացահայտ կերպով նենգափոխում է իրա-

կանությունը։ Նա հանում է ժխտել Ղավա մի դեմ ծավալված շարժման ժո-

ղովրդական բնույթը։ ՛Սա գրում է. «Թեհրանի բնակչությունը թիրի 30-ին 

(հուլիսի 21-ին — Ա. Ս. ) և հաղորդ օրերին գտնվում էր այն անձանց ուժեղ 

ագիտացիայի ազդեցության տակ, ովքեր այդ իրադարձություններից 

շահ ունեին.,.У>иг Եվ ապա. «...Իրոք, ինչպիսի հանցանք թույլ տվեցին 

այն մարդիկ, ովքեր զանգվածների գրգռվածությունն օգտագործեցին 

լոկ իրենց անձնական հաշիվները մաքրելու համար և անարդարացիորեն 

իրենց փառասիրական ձգտումներին հասնելու համար ամեն տեսակ լու-

տանքներ տեղացին մի մարդու վրա (Ղ,ավամ էս Սալթանեի—Ա. Ս.), 

որն իր ողջ կյանքում ծառայել էր երկրին, և երկրի այն փոքրաթիվ հար-

գարժան և վաստակաշատ գործիչներից էր, որոնց նմանը դժվար է գըտ-

նեբ'8.-

Ազգային բուրժուազիայի կառավարությանը վարկաբեկելու և նրա 

քաղաքականությունն ամեն կերպ նսեմացնելու բացահայտ նպատակ է 

հետապնդում Մալեքին, իր «Ազգային ճակատիս համառոտ պատմու-

թյունըյ> գրքում՝*։ Դիտավորյալ չափազանցելով կառավարության գոր-

ծունեության թերի կողմերը, Մալեքին այն համոզմունքն է հայտնում, 

որ «Ազգային ճակատի» կողմից պրեմիեր մինիստրի պաշտոնի համար 

Մոսադեղի թեկնածության առաջադրումը ճակատագրական և աններելի 

սխալ էր, քանի որ, ինչպես ցույց տվեց մոտիկ ապագան, «երկերեսանի, 

դեմագոգ և կարիերիստս20 Մոսադեղն իր իշխանության ողշ շրջանում ոչ 

միայն «Իրանի ժողովրդի հանգստի ու բարեկեցության ուղղությամբ 

որևէ քայլ չձեռնարկեցի, այլև իր քաղաքականությամբ երկրի վիճակի 

վատթարացման պատճառ դարձավ ու վտանգի մատնեց նրա անկախու-

թյունը։ 

Քննելով Մոսադեղի և «Ազգային ճակատիյ> մյուս լիդերների փոխ-

հարաբերությունները, ՜Մալեքին Մոսադեղի հետ նրանցից շատերի տա-

րաձայնությունների և կապերը խզելու հանգամանքը հիմնականում հե-

տևանք է համարում Մոսադեղի արատավոր, անմիտ, նաև «դիկտատո-

րական» քաղաքականության։ 

17 Նույն տեղում, էշ 5։ 
18 Նույն տեղում, էշ 7։ 

1 9 1 г г г ձ ^ կ յ Ա . 
20 Նույն տեղում, էջ 29։ 
21 Նույն տեղում, էշ 64։ 
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Իրանցի հեղինակներից շատերը փորձում են սքողել ազգային բուր-

ժուազիայի կառավարության տապալման էական պատճառները և որո-

շակի նպատակներով դրանք փոխարինում են տապալմանը նպաստած 

երկրորդական կամ շինծու հանգամանքներով։ Այս հեղինակների դի-

տավորությունը միշտ նույնն է՝ ամեն կերպ քողարկել Մոսադեղի կառա-

վարության տապալման գործում տեղական ռեակցիայի և օտարերկրյա 

իմպերիալիստների հսկայական, որոշիչ դերըւ 

Պնդվող տեսակետներից մեկն այն է, որ Մոսադեղի թույլ տված 

ամենամեծ սխալը և, միաժամանակ, ազգային բուրժուազիայի կառա-

վարության տապալման ամենահիմնական պատճառը Մոսադեղի կող-

մից նավթարդյունաբերության ազգայնացման օրենքի իրականացումն 

էր։ Մոսադեղի կառավարության տապալման այս վարկածը, որն ամե-

նից հաճախ է արտահայտվում թե' իրանական և թե՛ օտարերկրյա 

բուրժուական պատմագրության մեջ և թույլ է տալիս ճարպկորեն շըր֊ 

ջանցել կառավարության տապալման իսկական հեղինակներին, ան-

շուշտ, միակը չէ։ 

Քննելով ազգային բուրժուազիայի կառավարության տապալման 

հանգամանքները, իրանցի հեղինակներն այն հիմնականում պատճա-

ռաբանում են նաև Մոսադեղի կառավարության արտաքին և ներքին ոչ 

ճիշտ քաղաքականությամբ։ Մ ազան դարանէին, օրինակ, կառավարու-

թյան տապալումն արդյունք Է համարում նրա գործունեությունից դըժ-

գոհ ժողովրդական զանգվածների հակակառավարական շարժման 

Նույնն Է ակնարկում նաև Բեհնիան. հիշեցնելով, որ Մոսադեդն իշ-

խանության Էր հասել ժողովրդական զանգվածների աջակցությամբ, և 

որ կառավարման ողջ շրջանում երկրի ներքին կյանքի որևէ բնագավա-

ռում նրա քաղաքականությունը հաջողության չէր հասել, Բեհնիան 

եզրակացնում է, որ ЯГ... նրա կարիերիզմը, փառասիրությունը և էգո-

իզմը պետք է, որ վատ հետևանքներ ունենային, և ... նրա տապալումը 

ևս պետք է կատարվեր այն դասակարգերի ձեռքով, որոնք նրան մշտա-

պես հովանավորում էին...»տ։ 

Հետաքրքրական է ազգային բուրժուազիայի կառավարության նավ-

թային քաղաքականության անհաջողության Ռուհանիի վերսիան։ Չհրա-

ժարվելով բուրժուական պատմագրության մեջ ընդունված սկզբունքից, 

այն է՝ մեղքը միշտ և բոլոր դեպքերում բարդել միայն Մոսադեղի <гարա-

^ ^ ^ յ ^ յ Ա նշվ. աշխ., էշ 112։ 

33 Ա-Ц-З նշվ- աշխ., Էշ 89։ 
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տավորи քաղաքականության վրա, Ռուհանին վիճակն ինչ-որ չափով 

մեղմում է, այս անգամ արդեն նավթային ֆիասկոյի հիմնական պատ-

ճառ համարելով ուղղակի Մոսադեղի կւէղմից ցանկալին իրականի հետ 

շփոթելը1*, մասնավորաբար նրա այն ակնկալության անիրականանալի 

լինելը, թե Միացյալ նահանգները նավթային վեճում հանդես կգա ի 

պ աշտ պան ութ յո ւն Երանի: 

Սակայն իրանցի առանձին հեղինակներ, որոնք ազգային բուրժուա-

զիայի կառավարման ժամանակաշրջանին վերաբերող հարցերը հիմնա-

կանում մեկնաբանում ու գնահատում են դարձյալ նույն՝ հակամոսա-

դեղյան ոգով, այսուհանդերձ, ժամանակ առ ժամանակ հակված են Հ 

իրադրությունը ներկայացնել բավական անկողմնակալորեն։ Բեհնիան, 

օրինակ, ճշմարտացիորեն Է պատկերում Մոսադեղի կառավարության 

նկատմամբ արքունիքի վերաբերմունքը։ «Արքունիքը Մոսադեղի կա-

ռավարության հանդեպ բացահայտորեն լավ չէր տրամադրված, — գրում 

է Բեհնիան, — և նրան (պրեմիեր մինիստր—Ա. Ս.) նշանակելիս այն 

հույսն ուներ, որ նա շուտափույթ կերպով կտապալվի և քաղաքական 

ասպարեզից ընդմիշտ կհեռանա.-..Ի։ Բեհնիան, հիմնականում, ճիշտ է 

ներկայացնում նաև Իրանի նկատմամբ օտարերկրյա իմպերիալիզմի 

իսկական նպատակները» Սակայն, այնուամենայնիվ, չկարողանալով 

թաքցնել իր պրոամերիկյան հակումները և ջանալով մեղմել Իրանի 

նկատմամբ Միացյալ նահանգների բացահայտ էքսպանսիոնիստական 

ձգտումները, Բեհնիան իրերի դրությունն այնպես է պատկերում, թե 

Միացյալ նահանգներն Իրանի նկատմամբ իր քաղաքականությունն իրա-

կանացնելիս գործում էր Ան գլի այի դրդմամբ28 < 

Առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում նիրումանդի «Իրան, 

նոր իմպերիալիզմը գործողության մեջյ>27 ուսումնասիրությունը, որն 

ընդգծված հակաիմպերիալիստական ուղղվածություն ունի։ նիրումանդը 

լուսաբանում է Իրանում անգլիական և ամերիկյան իմպերիալիստական 

քաղաքականության պատմությունը և հանգում այն եզրակացության, որ 

այդ քաղաքականությունը միշտ և բոլոր դեպքերում, իր ամենաբազմա-

զան դրսևորումներում եղել է և է էքսպանսիոնիստական, գաղութարա-

րական և շահագործողական և, վերջ ի վերջո, պատճառ է դարձել երկրի 

24 նշվ. աշխ., էշ 168։ 

23 նշվ. աշխ., Էշ 66։ 

26 Տե՜ս նույն տեղում, Էշ 82։ 

" В. Ы1гитапЛ, 1гап 1Ье 1трег1а118ш 1п АсНоп, N. V.. 1962. 
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տնտեսության քայքայման, տնտեսական և քաղաքական ինքնուրույնու-

թյան կորստի և հետադիմության։ 

Որպես այդ կործանարար քաղաքականության լավագույն օրինակ, 

նիրումանդը ներկայացնում է Իրանի հիմնական հարստության՝ նավթի 

կողոպտման պատմությունը նախ՝ Անգլո֊իրանական նավթային ընկե-

րության և ապա՝ Միջազգային կոնսորցիումի կողմից։ 

Աշխատանքում կարևոր տեղ է հատկացված Իրանին տրամադրվող 

օտարերկրյա аօգնությանյ> էության բացահայտմանը։ Վերլուծելով իմ-

պերիալիստական «օգնության» բոլոր արտահայտություններն ու հետե֊ 

վանքն երը և բացատրելով դրա մեխանիզմի ոչ բարդ տրամաբանությու-

նը, նիրումանդն, ի վերշո, հաստատում է, որ այդ «օգնությունըյ> իմ-

պերիալիստական երկրների կողմից թույլ զարգացած երկրների և մաս-

նավորաբար Իրանի շահագործման բավական ինտենսիվ մի տարատե-

սակ է, որն անընդհատ կարող է կերպարանափոխվել, բայց իր էու-

թյամբ մնալ միշտ նույնը։ 

Նիրումանդի գրքում արծարծված մյուս կարևոր խնդիրը իմպերիա-

լիստական քաղաքականության հանդեպ թույլ զարգացած երկրների, 

հատկապես Իրանի տիրող շրջանների դիրքորոշման հարցն է։ նիրու-

մանդը գալիս է այն վերջնական համոզման, որ Իրանում օտարերկրյա 

իմպերիալիզմի անսահմանափակ, անարգել տեր ու տնօրինությունն ու 

ընդարձակ գործունեությունը տարիներ շարունակ հնարավոր է եղել 

միմիայն շնորհիվ տեղական ռեակցիոն շրջանների և անձամբ շահի 

հանդուրժող և մասամբ նաև խրախուսող քաղաքականության։ 

Աշխատանքում արտացոլված է իմպերիալիստական տերություն-

ների ճնշմանն ու շահագործմանը ենթարկվող երկրներում աճող ազգա-

յին ինքնագիտակցությունն ու անկախություն նվաճելու ձգտումը։ 40-

ական թվականների վերջերին Իրանում մեծ թափով ծավալված հակա֊ 

իմպերիալիստական պայքարն ու ազգային բուրժուազիայի կառավարու-

թյան ստեղծումը նիրումանդը գնահատում է որպես ազգային գի-

տակցության ծնունդ և օտարերկրյա իմպերիալիզմի դեմ դիմադրության 

ոգու հաղթանակ։ նա առանձին համակրանքով է ներկայացնում Մոսա-

դեղի կառավարության թե' ներքին և թե' արտաքին քաղաքականությու-

նը, ցույց է տալիս, որ այն անժխտելիորեն ուղղված էր երկրի վիճակի 

բարվոքմանը, տնտեսական և քաղաքական անկախության ձեռքբեր-

մանը։ 

նիրումանդն իր գրքում ընդարձակ տեղ է հատկացնում ազգային 

բուրժուազիայի կառավարության տապալման գործոկէ օտարերկրյա, 
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Հատկապես ամերիկյան իմպերիալիզմի վճռական ու որոշիչ դերի բա֊ 
Ս ահա յտմ անը։ 

Մոսադեղի կառավարության տապալումը նա գնահատում է իբրև 
ազգային ողբերգություն։ 

՛Սիրոլմանգի այս աշխատանքը, սակայն, զերծ՛ չէ լուրչ թերություն-
ներից։ Որպես Իրանի ազգային բուրժուազիայի շահերի արտահայտիչ 
և նրա երկրպագու, նա փաստորեն անտեսում է իրանական ժողովրդի 
ազգային-ա զա տա գրական շարժման մեջ ժողովրդական լայն զանգված-
ների հակաֆեոդալական, հակաիմպերիալիստական պայքարը և այն 
կազմակերպող ու նրան ճիշտ ուղղվածություն տվող առաջադիմական 
կազմակերպությունների հսկայական դերը՛ 

Դրվատելով այն մոլի վճռականությունը, որով Մոսադեղն իշխա-
նության ողջ շրջանում դիմադրում էր անգլիական ճնշումներին և ջանում 
էր իրականացնել նավթարդյունաբերության ազգայնացման օրենքը, 
նիրումանդն ամենևին չի հիշատակում իմպերիալիստական մեկ այլ 
տերության՝ Միացյալ նահանգների նկատմամբ Մոսադեղի լավատեսա-
կան տրամադրվածությունն ու վարանոտ, անհամարձակ քաղաքակա-
նությունը , որն ինչ-որ տեղ ճակատագրական եղավ ազգային բուրժուա-
զիայի կառավարության համար։ 

* * 

* 

Հիմնականում Իրանում տիրող իրադրության, ազգային բուրժուա-
զիայի կառավարության և օտարերկրյա տերությունների փոխհարաբե-
րությունների, ինչպես նաև կառավարության ողջ քաղաքականության 
խեղաթյուրմամբ և նրանց ծայրահեղ միտումնավոր մեկնաբանությամբ 
են բնութագրվում նաև ամերիկյան բուրժուական հեղինակների այն աշ-
խատանքները, որոնցում այս կամ այն չափով արծարծված է ազգային 
բուրժուազիայի կառավարման ժամանակահատվածըա։ 

Ամերիկացի հեղինակներին նախ և առաջ բնորոշ է մի ընդհանուր 
ձգտում. Իրանի նկատմամբ Միացյալ նահանգների քաղաքականությունն 

» ռ. N. УГИЬег, СсиПетрогагу 1гап, N. V, 1963; N. ШЬег, 1гап Բ8տէ 
апй РгевегП. Рг1псе1оп, 1976; /?. N. Ргуе, 1гап, Լօոճօո, 1963; У. М. Սբէօո, 
ТЬе ШвЮгу օք Мойегп кап ап 1п1егрге1аИоп, СатЪПй^е, 1961; Լ. Шпйег, 
Ро1Шса1 Беуе1орте1и 1п а ՇհՅոշ1ոշ 5ос1е1у, Вегке1у—Ьов-Апвекз, 1962; 
У?. №. СоНат, ШПопаИзт 1п 1гап, РШвЬиг^, 1964: Տհ. ЮеЬапоо/, М1с1й1е Еав! 
ОН апй Ս. Տ . Роге^п Ро11су, N. У., 1974; Е. Р. ЯоуЛ ТЬе БЬаЬ МоЬаттей 
Кега РаЫа\'1. ТЬе ^ИИеМив Տէօ^ օք 1гап ап<1 1էտ Реор1е, N. V., 1976. 
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ամեն կերպ հակադրել Անգլիայի քաղաքականությանը, ԱՄՆ֊ը ներկա-

յացնել որպես Իր ա նի բարեկամ և հովանավոր։ Անդրադառնալով Անդ-

լիայի և Իրանի միջև ծագած նավթային վեճին Միացյալ Նահանգների 

միջամտությանը, նրանք միաձայն հերքում են վերջինիս որևէ շահագըր֊ 

գըռությունն այդ հարցում։ Հետաքրքրական է, որ ամերիկյան պատմա-

գիրներից մեկը՝ Շ. Կլեբանոֆը, այնուամենայնիվ, ակամա խոստովա-

նում է, որ аհենց որ Մեծ Բրիտանիան խզեց հարաբերություններն Իրա-

նի հետ, Միացյալ Նահանգների կառավարությունն ակտիվացրեց իր մի-

ջամտությունն Իրանի նավթային գործերին։ Եթե Միացյալ Նահանգ-

ների դիվանագիտական ջանքերը չօգնեցին նավթարդյունաբերության 

ազգայնացման օրենքի չեղյալ հայտարարմանը և ԱԻՆԸ-ի Իրանի նավ-

թային օպերացիաներում իր նախկին դիրքերին վերադառնալուն, նրանց, 

անկասկած, հաջողվեց դռները բացել Միացյալ Նահանգների նավթային 

ընկերությունների համար՝ մաս ունենալու իրանական ռեսուրսների շա-

հագործումից»™։ 

Ամերիկացի հեղինակներին նույնքան բնորոշ է նաև բարեգործա-

կան նպատակներ վերագրել ամերիկյան հանրահայտ «օգնությանը», 

որի իսկական դիտավորություններն ավելի քան բացորոշ էին։ 

Դեռևս 1947 թ. հրապարակվել էր այսպես կոչված «Տրումենի դո կտ-

րին ան»™, որը Մերծավոր և Միջին Արևելքի երկրները ներթափանցելու 

ԱՄՆ-ի մշակած բազմազան ծրագրերից մեկն էր։ Այն նպատակ ուներ 

կարիքավոր, թույլ զարգացած երկրներին դրամական օժանդակություն 

տրամադրելու միջոցով վերջիններիս վրա տնտեսական ու քաղաքական 

հսկողություն սահմանել և, միաժամանակ, այդ երկրները ծառայեցնել 

իր հակասովետական մտադրությունների իրականացմանը։ Անշուշտ, 

«Տրումենի դոկտրինայի» կիրառման համար չափազանց հարմար աս-

պարեզ էր նաև Իրանը։ 

Նույնանման նպատակներ էր հետապնդում նաև (ГՉորրորդ կետի» 

ծրագիրը, որն ամերիկյան իմպերիալիստական քաղաքականության 

փառաբանիչների կողմից լայնորեն պրոպագանդվում էր որպես Իրանը 

և տնտեսական կարիք ունեցող մյուս երկրները աղքատությունից փըր-

կելոլ լավագույն միջոց օգնության և <гամերիկյան բարիդրացիական 

ավանդույթի լավագույն արտահայտություն»31։ 

" Տհ. К1еЬапоо//, աչի,., էչ вв. 
30 Ս. Տ. апй РоИсу 1ո էհօ М1аа1е Еав1 1945—56, N. V., 1972. р. 32-
31 \>/. Е. Ч/агпе, МиэЮп քօր Реасе. Ро1Ш 4 1п 1гап, N. У., 1965, р. 18. 
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1949 թա հունվարի 20-ին պրեզիդենտի պաշտոնը գրավելու կա-

պակցությամբ արտասանած ճառում Տրումենը, բացատրելով аՉորրորդ 

կետի» էությունը, ասաց. «Մենք (Ամերիկայի Միացյալ նահանգները— 

Ա. Ս. ) պետք է ձեռնամուխ լինենք մեր գիտական նվաճումների և ար-

դյունաբերական առաչադիմ ութ յան առավելությունները հետամնաց 

շրջանների բարելավման ու զարգացման համար օգտագործելու նոր, 

համարձակ ծրագրին... Մենք պետք է խթանենք կապիտալ ներդրում-

ներն այն շրջաններում, որոնք զարգացում են պահանջո 

Բնութագրելով հատկապես Իրանի համար «Չորրորդ կետի» ծրա-

գրի նշանակությունը, Իրանում այդ ծրագրի իրականացման ղեկավար 

Վ. Ուորնը գրում է, որ այն «...պետք է օգնի Իրանի ժողովրդին բարելա-

վելու իր կյանքը. ..а33» 

Իրանում Միացյալ նահանգների չափազանց ակտիվ գործունեու-

թյան իսկական նպատակները քողարկելու միտումով, ամերիկացի հե-

ղինակները հաճախ են դիմում «կոմունիստական աճող սպառնալիքի» 

իմպերիալիստների իսկ հորինած հանրահայտ թեզին, և Իրանի ներքին 

գործերին Միացյալ նահանգների բացահայտ միջամտությունը փորձում 

են ներկայացնել միայն որպես Իրանը «կոմունիստական վտանգիցа 

փրկելու «ազնիվ միսիայիյ> իրագործումէ 

Ամերիկացի հիշատակված հեղինակների աշխատանքներում, որպես 

կանոն, տնտեսական և վարչական բնագավառներում ազգային բուր-

ժուազիայի կառավարության գործունեությունը կա՛մ ընդհանրապես 

անտեսվում Է, կա՛մ Էլ, լավագույն դեպքում, գնահատվում Է որպես 

արատավոր միջոցառումների մի ամբողջություն, որն Է՛լ ավելի վատ-

թարացրեց երկրի ճգնաժամային վիճակը։ 

Թաքցնելով Մեջլիսում պրոամերիկյան կողմն որոշման դեպուտատ-

ների մշտական հակակառավարական գործունեության իսկական դրդա-

պատճառները, ամերիկյան բուրժուական պատմագրությունն այն, գըլ-

խավորապես, հետևանք Է համարում ազգային բուրժուազիայի կառա-

վարության անօրինական, սահմանադրությանը հակասող գործողու-

թյունների։ 

Իրադրության նման պատկերումը, անտարակույս, մեծապես 

պայմանավորված Էր նաև նույն՝ Իրանում ստեղծված տնտեսական և 

քաղաքական աննպաստ վիճակը միշտ և միմիայն Մոսադեղի քաղաքա-

3 1 Керог! օք а Տէսճ/ օք ЦпИей ՏէՅէ6տ Роге^п а\й 1п Теп МЮсИе Еав»егп 
апй АкЮап СоипШев, ШавЫп^оп, 1863, р. 27. 

33 ИР. Е. УРагпе, Щ. աչի., Էչ 27, 
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կանութ յան առանձնահատկություններով բացատրելու միտումով, որը 

լավագույն ձևով ներկայացված է Լ. Բինդերի հետևյալ արտահայտու-

թյամբ. «Նրա (Մոսադեղի—Ա. Ս.) հաջողություններն ու անհաջողու-

թյունները բխում էին նրա եզակի անձնական հատկանիշներից և նրա 

հատուկ ունակություններիցս՝ ։ 

Ամերիկացի հեղինակների ուսումնասիրություններում շահի նկատ-

մամբ Մոսադեղի վերաբերմունքը գերակշռարար մեկնաբանվում է որ-

պես մի քաղաքականություն, որի վերջնական նպատակն, իբրև թե, երկ-

րռւմ հանրապետություն հաստատելու նրա դիտավորության իրականա-

ցումն էր։ Դ. Վիլբերն, օրինակ, ուղղակի գրում է. «...1951 թ. ապրիլի 

29-ից մինչև 1953 թ. օգոստոսի 19-ը դոկտոր Մոսադեղը պրեմիեր մի-

նիստր էր և իր մյուս գործողություններին զուգահեռ կայուն կամպա-

նիա էր մղում միապետության դեմ... Անկասկած, նրա վերջնական 

նպատակն Իրանում հանրապետության հաստատումն էր, և նա շարժ-

վում էր դեպի այդ նպատակը՝ քայքայելով թագավորական իշխանու-

թյունը...»*'՝։ «Այն պահանջը, որ շահը պետք է թագավորի և ոչ թե իշխի, 

որը հռչակվել էր Մոսադեղի օրոք, — գրում է Լ Բինդերը,—իրականում՝ 

այլ բան չէր, քան առաջին քայլը հանրապետականության կամ դիկտա-

տուրա Հաստատելու ուղղությամբД)36! 

Անդրադառնալով Մոսադեղի և Իրանի Ժողովրդական կուսակցու-

թյան (ԻԺԿ կամ Թուդե) փոխհարաբերություններին, այդ հեղինակները-

Մ ուս ադե ղին մեղադրում են ԻԺԿ-ի նկատմամբ չափազանց մեղմ վե-

րաբերմունքի և նրա գործունեության համար երկրռւմ բարենպաստ պայ-

մաններ ստեղծելու մեջ։ 

Օգտագործելով ազգային բուրժուազիայի կառավարության նկատ-

մամբ ԻԺԿ-ի դիրքորոշման բազմաբնույթ և հաճախ իրոք հակասական 

դրսևորումների փաստը, նրանք առաջ են քաշում ծայրահեղ, երբեմն 

միմյանց հակադիր տեսակետներ։ 

Առավել տարածված է Ժողովրդական կուսակցությունը Մ ոսադեղի 

կառավարության հիմնական աջակից և հովանավոր ներկայացնելու 

հակումը։ Դ. Վիլբերն, օրինակ, գրում է. «Չնայած Ւուդե կուսակցու-

թյունը պաշտոնապես ընդդիմադիր էր Մոսադեղի կառավարությանը, 

« ճ. ВШег, նչվ. աչխ., էշ из, 
35 Լ. ВШег. ГгагГв Ро(епНа1 ав а Ке§;1опа1 Ро>уег (Ро1Шса1 Оупаппсз 1п 

էհ-е М1<3й1е Бае! N. V., 1972. 
55 Նույն տեղում, էշ 361։ 
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աակսւյն իր հմինական շանթերն ուղղել էր օգնելու նրա՝ իշխանության 

գլուխ մնալուն»՝1' ։ V ...Մո սա դեղն իր իշխանության վերջին ամիսներին... 

ավելի մեձ կախման մեջ ընկավ Րոպեի աջակցությունից»ՅՏ, — գրում է 

Հ. Բինդերը։ 

ԻԺԿ-ի և Մոսադեղի փոխհարաբերությունների հենց այս կողմի դի-

տավորյալ չափազանցումն ու ընդգծումը պատահական չէ, քանի որ այն 

օգնում է դյուրացնելու մեկ այլ, դարձյալ հաճախ արտահայտվող կար-

ծիքի հաստատումը, թե իր իշխանության շրջանում Մոսադեղը գտնվում 

էր ժողովրդական կուսակցության ազդեցության տակ և գործում էր 

նրա թելադրանքով։ 

Հետաքրքրական է, որ ամերիկացի որոշ հեղինակներ հավասարա-

պես փորձում են Ժողովրդական կուսակցությունը ներկայացնել որպես 

կառավարությանը թշնամի և նրա դեմ գործող ուժ։ նույն Վիլբերը, նշե-

լով, որ Մոսադեղի օրոք երկրռւմ ստեղծված մթնոլորտը չափազանց 

նպաստավոր էր հատկապես զինված ուժերի շրջանո ւմ ԻԺԿ-ի գործ ու֊ 

նեության ակտիվացման համար, այն միտքն է հայտնում, որ այդ կու-

սակցության նպատակն, ի վերջո, թուդեական սպաների կազմակեր-

պության և կուսակցության երիտասարդական խմբերի միջոցով Մոսա-

դեղին մեջտեղից վերացնելն էր, այն բանից հետո, երբ վերջինիս կհա-

ջողվեր Իրանում վերջ դնել միապետությանը39 » 

Ձգտելով սքողել Իրանում հակակառավարական հեղաշրջման կազ-

մակերպման և իրականացման մեջ Միացյալ նահանգների գործունյա 

մասնակցությունն ու որոշիչ դերը, ամերիկացի հեղինակները չեն զլա-

նում հորինել ազգային բուրժուազիայի կառավարության տապալման 

ամենատարբեր վարկածներ, մի դեպքում, իբր Մոսադեղին անկման 

հասցրեց նրա ոչ խելամիտ ներքին քաղաքականությունը*0, մեկ այլ 

դեպքում, իբր Մոսադեղը զոհ դարձավ «նեգատիվ նացիոնալիզմի շրջա-

նակներում կոնստրուկտիվ նպատակների բացակայության»*1, իսկ ավե-

լի հաճախ շեշտը դնում են իշխանության վերջին շրջանում Մոսադե--

զի և շահի փոխհարաբերությունների վատթարացման վրա*2, որպեսզի 

հաստատվի այն ենթադրությունը, թե Մոսադեղի կառավարությունը 

« Ը. N. МРИЬег, ՜եչվ. աչխ., էշ 143. 
38 Լ. ВШег, РоШ1са1 Оеуе1оршеШ 1п а СЬап^т^ 5ос1е1у, р. 146. 
3» Տե՛ս ռ. N. т1Ьег, ՛եչվ. աչի., էչ 143, 
40 Լ. ВШег, կվ. աչի., էշ 114. 

41 О. N. Ш1Ьег. ՛եչվ. աչի,., էշ Ов, 

« У. М. Սբէօո, "սչվ. աչի.., էշ юг, 
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տապալվեց զուտ ներքին ուժերի ջանքերով։ Նույն նպատակն է հետա-
պնդում նաև Ֆրայր, նշելով, որ «...Զտհեդին բանակի աջակցությամբ 
ճնշեց դիմադրությունը և օգոստոսի 19-ին գրավեց իշխանությունը»", 

Ամերիկյան հեղինակներն, իհարկե, հաճախ տեղական օպոզիցիա-
յի գործընկեր են ներկայացնում նաև անգլիական իմպերիալիզմին, 
պնդելով, որ օգոստոսյան հակակառավարական հեղաշրջումն իրակա-
նացվեց նրանց համատեղ ջանքերովն կրկին բացառելով Միացյալ Նա-
հանգների որևէ առնչությունն այդ ակտին։ Չկարողանալով, երբեմն էլՒ 

բոլորովին ժխտել հեղաշրջմանը Միացյալ Նահանգների ակտիվ մ իջա֊ 
մըտության չափազանց ակնհայտ և բազմիցս ապացուցված փաստը, 
ամերիկյան բուրժուական հեղինակները փորձում են դա բացատրել այն 
հանգամանքով, որ, իբրև, Միացյալ Նահանգներն այդ հարցում գտնվում 
էր Անգլիայի քաղաքական ազդեցության տակ և գործում էր նրա թե-

լադրանքով։ 

Գաղտնիք չէ, որ ամերիկյան իմպերիալիզմն Իրանի նկատմամբ ու-
ներ իր սեփական, հեռան գնացող ծրագրերը, և, անտարակույս, ավելի 
քան միամիտ է նրա գործողությունները բացատրել որպես հետևանք 
այն բանի, որ նա գործիք էր դարձել իր անհամեմատ թույլ գործակցի՝՜ 
Անգլիայի, ձեռքին։ 

* * 
* 

Հետաքրքրվելով ան գլո ֊իբանական նավթային վեճի ընթացքով և 

դրան հարակից պրոբլեմներով (որոնք, ի դեպ, հիմնականում մեկնա-

բանվում են սուբյեկտիվորեն), անգլիական բուրժուական պատմագրու-

թյունը սակավ է անդրադարձել ազգային բուրժուազիայի կառավարու-

թյան քաղաքականության մյուս կողմերին**։ 

Ժխտելով Իրանում Անգլո-իրանական նավթային ընկերության կո-

ղոպտիչ գործունեությունը և այն ներկայացնելով սոսկ որպես առևտրա-

կան՝ Իրանին տնտեսապես ձեռնտու և, միաժամանակ, բարերար ու 

քաղաքակրթչական միսիա իրականացնող ձեոնարկությոմւ, անգլիացի 

հեղինակները մեծ մասամբ ձգտում են այն տպավորությունն ստեղծել> 

« Հ. N. Ргуе. ՜եչվ. աչէ,., էչ 107, 
44 մ. Маг Юте, 1гап, Լօոժօո, 1963; Р. Аьегу, Мойегп кап, N. У,—ШаэЫп^-

էօո, 1965; Տ . N. П$кег, ТЬе М1(Ше Еаэ! , А Н Ы о г у , Լօոժօո, 1971; Լ. Р. Е1-
•агеИ-Տսէէօո, Регв1ап ОН. А Տ է ս ^ օէ Рошег РоИНс, Լօոժօո, 1955. /?. ОгаКат, 
1гап էհօ 111ստ1օո օք Ро>уег, Լօոժօո, 1978. 

20 



թե նրա լուծարքում ով վնասվեցին Իրանի իսկ շահերը։ Այս տեսակետի 

իրավացիությունը հաստատելու քլիտավորությամբ վերջիններս ամեն 

առիթով հիշեցնում և թվարկում են այն հայտնի հանգամանքներն ու 

գործոնները, որոնք, ըստ նրանց, առկա պայմաններում նավթարդյու-

նաբերության ազգայնացման օրենքի իրականացումը գործնականում 

դարձնում էին ոչ նպատակահարմար և, նույնիսկ, անիրականանալի։ 

<гՄոսադեղը,—գրում է Ս, Ֆիշերը, —...հուսադրում էր իրանցի հասարակ 

ժողովրդին, թե նավթային արդյունաբերությունից ստացվող եկամուտ-

ները (ի նկատի ունի ազգայնացված նավթարդյունաբերությունը—Ա. Ս. ) 

նրանց հանգիստ և բարեկեցիկ կյանքի հնարավորություն կտան: Սա-

կայն• նա չէր գիտակցում առանց միջազգային նավթարդյունաբերու-

թյան կամ համաշխարհային համագործակցության նավթի վաճառքի 

դժվարությունները։ Ավելին, նա հաշվի չէր առել այն հանգամանքը, որ 

հարևան երկրները՝ Իրաքը, Քուվեյթը և Սաուդյան Արաբիան կառարկե-

ին, եթե նավթային ընկերությունները Իրանի նավթի համար պահան-

ջարկ ապահովելու նպատակով սահմանափակեին արտադրանքը նրանց 

տերիտորիաներում ։ 

Մոսադեղը հավատում էր, որ Բրիտանիան և Արևմտյան Եվրոպան 

իրենց տնտեսության զարգացման համար իրանական նավթի կարիքն 

են զգում և այդ իսկ պատճառով պետք է ջանան ձեռք բերել այն: Նա 

նաև հույս աներ, որ ԱՄՆ-ը կպաշտպաներ Իրանին ԱԻՆԸ-ի դեմ նրա 

պայքարում...»*'։ 

Իրանի գործերին անգլիական և ամերիկյան իմպերիալիստների 

միջամտությունն ընդհանրապես հերքելու նպատակով անգլիացի հեղի-

նակներն ազգային բուրժուազիայի կառավարության անկումը ևս առա-

վելապես աշխատում են բացատրել զուտ Մ ոսադեղի քաղաքական ան-

զորությամբ, տնտեսական հարցերի նրբություններին նրա կատարյալ 

անիրազեկությամբ և տարբեր բնագավառներում նրա թույլ տված սխալ-

ներով։ Ջ« Մառլոն, - օրինակ, կառավարության տապալման հիմնական 

պատճառը հանգեցնում է իրանական բանակն իր կողմը գրավելու Մո-

սա դե ղի անկարողությանը46 » Քեմբրիջի համալսարանի դասախոս Պ. Էյվ-

րին, որի «Ժամանակակից Իրան» ուսումնասիրության մեջ առանձին 

գլուխ է հատկացված ազգային բուրժուազիայի կառավարման ժամա-

նակաշրջանի կարևոր պրոբլեմների քննությանը, այն կարծիքն է հայտ -

« Տ. N. П&Кег, "եչվ. աշխ., էչ 530, 
մ. Маг/оше, 1гап, р. 12. 
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նու մ, թե ազգային բուրժուազիայի կառավարության վախճանը հետե-
IԼանք էր միայն Մոսադեղի ներքին և արտաքին ոչ ճիշտ քաղաքակա-
նության, և այդ պատճառով երկրռւմ ստեղծված համընդհանուր դըժ-
գո հության ու անբարյացակամության մթնոլորտի"։ 

Գիտական պրոբլեմների հիմնականում նույն՝ միտումնավոր լու֊ 
սաբանմամբ ու գնահատմամբ հանդերձ, անգլիական բուրժուական 
պատմագրության մեջ ևս ազգային բուրժուազիայի կառավարման ժա-
մանակաշրջանին վերաբերող որոշ հարցեր մեկնաբանվում են բավական 
ան կողմնապահ որ են։ Այս առումով առանձնապես ուշագրավ է Լ. էլվելլ-
Սաթթոնի аԻրանական նավթը։ Ուժի քաղաքականության պատմությու-
նը» ուսումնասիրությունը։ Չնայած նրա առաջնահերթ նպատակը Իրանի 
նավթի պատմության և, մասնավորապես, Անգլո֊իբանական նավթային 
ընկերության գործունեության քննությունն է, այնուամենայնիվ, թեև 
նվազ հանգամայնությամբ, սակայն հիմնական թեմային համազոր 
լրջությամբ, արծարծվում են նաև ժամանակի մյուս կարևոր խնդիրներըէ 

Ավելորդ չէ նշել, որ բուրժուական մի շարք հեղինակների աշխա-
տանքներում առկա է հարուստ փաստական նյութ, որն, անշուշտ, մե-
ծապես նպաստում է ազգային բուրժուազիայի կառավարման շրջանում 
Իրանում ստեղծված բարդ և հակասական իրադրության, ինչպես նաև 
կառավարության քաղաքականության տարբեր կողմերի բացահայտմանը։ 

А. Г. СТЛМБОЛЦЯН 

БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ ИРАНА (1951—1953 гг.)՝ 

Р е з ю м е 

Важнейшие проблемы периода правления национальной бур-
жуазии Ирана (1951—1953 гг.) и, в частности, ряд вопросов, ка-
сающихся политики и деятельности правительства, неоднократна 
привлекали внимание исследователей, в том числе и буржуазных, 
авторов. 

Однако буржуазная историография в большинстве случаев, 
лолитику правительства национальной буржуазии рассматривает 
п оценивает с реакционных позиций, преднамеренно, в определен-
ных целях искажая, а иногда явно фальсифицируя ее сущность, 
основные тенденции и лоследствия. 

Р. Аъег\\ V / - «՛շ/»., էչ 416—439, 
22 



Ղ. ս. քԱՅԲՈԻՐԴՅԱն 

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ՌՈՒՍ-ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 1905—1911 ԹԹ. 

Գերմանիայի անցումը կապիտալիզմի զարգացման բարձրագույն՝ 

մոնոպոլիստական, փուլին նշանավորվեց արտաքին քաղաքական բնա-

գավառում եռանդուն փորձերով[՝ կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքում 

ստեղծել սեփական գաղութային կայսրություն կամ ծայրահեղ դեպքում 

շահերի լայնածավալ շրջաններ, դուրս մղելով այն երկրներին, որոնք 

հասցրել էին իրենից վաղ аտեղ գրավել արևի տակ»։ Գերմանիայի հզոր 

մոնոպոլիստական միավորումները պահանջում էին կապիտալի ներ-

դրման նորանոր ոլորտներ, արտահանման շուկաներ և հումքի աղբյուր-

ներ։ Գերմանական մարտնչող միլիտարիզմի առավել ռեակցիոն խմբա-

վորումը՝ պանգերմանիստները, երազում էին իրականացնել մի կոնֆե-

դերացիա, որն ընդգրկեր Գերմանիան, Ավստրո-Հունգարիան, Բալկան-

յան պետությունները և Թուրքիան, որի սահմանները տարածվեին Հյու-

սիսային ծովից մինչև Պարսից ծոց1։ Սակայն, քանի որ Մերձավոր և 

Միջին արևելքում չափազանց ուժեղ էին մյուս իմպերիալիստական պե-

տությունների, մասնավորապես Անգլիայի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի 

դիրքերը, գերմանական իմպերիալիզմի գաղութային ներխուժումն այս 

շրջանները հնարավոր էր իրականացնել միայն երկարատև և բազմա-

կողմանի 4պաշարումից» հետո։ Բաղդադի երկաթուղին, ահա այն լծա-

կը, որի օգնությամբ իրականացվելու էր գերմանական տնտեսական 

ներթափանցումը ան ատ ո լի ական Թուրքիա, Միջագետք, իսկ ապա նաև 

Իրան, Պարսից ծոցի ափերը, Արաբական թերակղզի, Հնդկական օվկիա-

նոսի ավազանը։ Բաղդադի երկաթուղու շինարարության հետ զուգահեռ 

գերմանական մոնոպոլիաները, քաղաքական գործակալությունը, դիվա-

նագիտությունը և զինվորականությունը ձեռնամուխ եղան նշված շըր-

ջաններում գերմանական ազդեցության մեծացման գործին, որպեսզի 

իմպերիալիստական այգ երկաթյա զարկերակի շինարարության ավալւ-

1 Роланд Эшер. Пангерманизм, Птг. 1916, стр. 11. 
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տի պահին գաղութային կամ կիսագաղութային տիպի գերմանական 

պրոտեկտորատների ստեղծման համար բարենպաստ քաղաքական մ ը թ ֊ 

նոլորտ նախապատրաստեն Թուրքիայում, Իրանում և դրանց հարակից 

երկրներում։ 

Մ ի էին արևելքում գերմանական аհամաշխարհային քաղաքականու-

թյան» ( \ У е И р о 1 Ш к ) ստրատեգների ուշադրության կիզակետում էր 

գտնվում Իրանը, որի գործնական յուրացումը նախատեսվում էր ձեռ-

նարկել Բաղդադի երկաթուղու շինարարության ավարտից հետո։ Անդ-

րադառնալով այդ հարցին Վ. Ի. Լենինը նշում է, որ Բաղդադի երկա-

թուղու հարցը... դառնում է պարսկական հարց»2։ Հե տևաբար, իմպերիա-

լիզմի դարաշրշանում <гիրանական հարցի» քննարկումը անհրաժեշտ է 

վերցնել Բաղդադի երկաթուղու պրոբլեմի հետ սերտ կապակցությամբք 

որը և բանալի կհանդիսանա Մերձավոր և Միշին արևելքում իմպերիա-

լիստական հակասությունների այն հանգուցակետերի բացահայտման• 

համար, որոնք չափազանց մեծ դեր խաղացին ա ռաշին համաշխարհա-

յին պատերազմի բռնկման գործում։ 

Ինչպես հայտնի է, իրանական հարցը ռուսական իմպերիալիզմի 

համար հանդիսանում էր տնտեսական և քաղաքական առաշնակարգ 

կարևորություն ունեցող հարց։ Այդ պատճառով XX դ. и կղբին։ գերմա-

նական իմպերիալիզմի դրսևորած ակտիվությունը Իրանում և, հատկա-

պես, Բաղդադի երկաթուղու նախագծի հայտնվելը ցարիզմի համար 

ստեղծում էր ռազմաստրատեգիական և տնտ եսա կան֊քա ղաքա կան 

բնույթի մեծագույն սպառնալիք3» Գերմանիայի փորձերը՝ թափանցելու 

Իրանի հարավային շրշանները և հատկապես Պարսից ծոցի ավազանը,, 

աննախընթաց կերպով սրելու էին նաև անգլո-գերմտնական հարաբե-

րությունները։ Այսպիսով, Բաղդադի երկաթուղին հանգեցնելու էր ողջ-

արևելյան հարցի ճգնաժամին, և այդ ճգնաժամը չէր լուծվելու, մինչև 

որ կրկին անգամ չվերաձևվեր Եվրոպայի և Ասիայի քարտեզը՝։ 

Գերմանիայի հետևողական ներթափանցումը Իրան և Թուրքիա՛ 

բնականաբար չէր կարող առաջ չբերել պետությունների վերախմբավո-

րում։ Ընդհանուր թշնամու առկայության պայմաններում Արևելքում 

ռուս ֊ան գլի ական մրցակցությունը օբյեկտիվորեն այլևս չէր կարող շա-

րունակվել և պետք է փոխարինվեր, թեկուզև, ժամանակավոր բնույթի 

2 В. И. Ленин, Тетради по империализму, поли. собр. соч., т. 28, стр. 709. 
3 МагИп Вгаа/ога Оагу, Оегтап— Регз1ап сПр1отапс ге1аИоп8 1873— 

1912, З-ОгауепЬа^е, ձէօսէօո, 1959, р. 59. Տե՛ս %աև՝ м. Феодоров, Соперниче-
ство торговых интересов на Востоке, СПб., 1903, стр, 175—176. 

4 Чарльз Сароли, Англо-германская проблема, М., 1915, стр. 158. 
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համաձայնությամբ1։ Իսկապես, 1905 թ. վերջերին Անգլի այի և Ռուսաս-

տանի մերձավոր և միջինարևելյան քաղաքականության մեջ նկատվեց 

շրջադարձ։ Այս երկու պետությունների կառավարող շրջանները սկսե-

ցին դրսևորել փոխադարձ համաձայնությամբ Իրանը, Աֆղանստանը և 

Տիրեթր միմյանց միջև «Гազդեցության դոտիների» բաժանելու միտում: 

Գերմանական վտանգը և իրանական ժողովուրդների աղգային-ազատա-

դրական շարժման բուռն վերելքը արագացնում էին այդ գործարքի՚ 

կնքումը: Թեև ռուս-ճա պոն ական պատերազմը միառժամանակ հետա-

ձդեց այդ գործը, սակայն եվրոպական քաղաքական շրջաններում հա-

մողված էին, որ վաղ թե ուշ գերմանական վտանգը համաձայնության՜ 

եզրեր կստեղծի Ռուսաստանի և Անգլիայի՝ այս երկու վաղեմի մրցա-

կիցների միջև։ 

Կա յղեր ական Գերմանիայի համար ռուս ֊ճապոն ական պատերազմը՝' 

ցարիզմի հեռավորարևելյան այդ ավանտյուրան, վերին աստիճանի ձեռն-

տու էր, որովհետև հետաձգում էր ռուս ֊ան գլի ական հ ամ աձա յն ագրի՛ 

կնքումը և, բացի այդ, Եվրոպայում Գերմանիային մեն-մենակ էր թող-

նում Ֆրանսիայի հետ։ Մի կարճատև շրջանում Բեռլինում նույնիսկ հույ-

սեր հայտնվեցին Ռուսաստանը Ֆրանսիայից պոկելու ուղղությամբ։ 

Այդպիսի փորձ ձեռնարկվեց, օրինակ, 1905 թ. հուլիսին Բյորկում՝' 

Նի կոլայ Л ֊ ի և Վիլհելմ 11-ի հանդիպման ժամանակ, որը, սակայն, ա-

վարտվեց անհաջողությամբ, որովհետև Ռուսաստանն արդեն ամուր կա-

պերով (այդ թվում նաև ֆինանսական) կապված էր ֆրանսիական իմպե-

րիալիզմի հետ։ Այնուհանդերձ, Գերմանիայի և Ռուսաստանի հարա-

բերությունները, ընդհուպ մինչև պատերազմի ավարտը, շարունակում 

էին կրել «ինտիմ» բնույթ, որն առիթ տվեց երկու երկրների աջ մամու-

լին գրել, նույնիսկ, երկու միապետությունների միջև նախկին բարե-

կամության վերածնման մասին։ 

Ռուս-ճապոնական պատերազմի տարիներին գերմանական միլի-

տարիզմը օգտագործեց ցարական Ռուսաստանի արտաքին քաղաքա-

կանության ակտիվության թուլացումը Բալկաններում, Իրանում և Փոքր՛ 

Ասիայում՝ էքսպանսիայի ուժեղացման և Ռուսաստանին իր գրաված դիր-

քերից դուրս մղելու համար։ Ինչպես հայտնի է, 1904 թ. Ռուսաստանի՛ 

և Գերմանիայի միջև ստորագրվեց նոր առևտրական պայմանագիրդ 

Բանակցությունների ժամանակ ռայխսկանցլեր Բերնհարդ ֆոն Բյուլովը 

Վիտտեի հետ զրույցի ընթացքում տրտնջում էր, որ Ռուսաստանը բա-

5 Е. Гурко-Кряжин, Краткая история Персии, М., 1925, стр. 36—37. 
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Վարար լափով թույլ չի տալիս գերմանական ապրանքների ազատ վա-

ճառահանումը Իրանում և մասնավորապես մատնանշել էր տրանզիտի 

արգելքը դեպի Բաթում, ինչպես նաև այն բոլոր միջոցառումները, ո-

,րոնք ձեռնարկված էին Ռուսաստանի կողմից Իրանի հյուսիսային մա-

սում օտարերկրյա մրցակցության դեմ պայքարելու համար՜։ Թեև այս 

.թեման բանակցությունների ժամանակ հետագա զարգացում չստացավ 

և չարտացոլվեց եզրափակիչ պայմանագրում, սակայն այդ փաստն 

.ինքնըստինքյան նախազգուշացում հանդիսացավ Պետերբուրգի համար։ 

Վիտտեի արտահայտությամբ պարզվեց, որ Գերմանիան ոչ միայն հա-

վակնություններ ունի Իրանի նկատմամբ, տյլև կշռադատում է 

կոնկրետ պլաններ հյուսիսային Իրանում ռուսական ֆաբրիկանտների 

аարգելանոցըյ> ներխուժելու համար։ Իսկապես, ռուսական դիվանագի-

տական ներկայացուցիչները տագնապալից լուրեր էին ուղարկում Պե-

տերբուրդ, որ գերմանական արդյունաբերական շրջաններն ուժգին կեր-

պով ուսումնասիրում են իրանական շուկան, որ գերմանական ներքին 

գործերի մինիստրությունում կազմակերպվել է հատուկ բյուրո, որը 

առևտրաարդյունաբերական շրջաններին նյութեր է մատակարարում 

.իրանական շուկայի վիճակի մասին, միաժամանակ զբաղվելով կոնկրետ 

հանձնարարականների (Рш^вГге^еп) կազմումով ։ 

Գերմանիան աշխատում էր օգտվել նաև իրանական հարցի ընդհա-

՛նուր սրումից։ 1905 թ. մայիսի սկզբին Թուրքիայում ռուսական դես-

՛պան Զինովևին հաջողվեց ձեռք բերել Բեռլինում թուրքական դեսպանի 

Л905 թ. ապրիլի 26-ի գաղտնի հեռագրի պատճենը, որտեղ շարադրվում 

՚՝էր այծ զրույցի բովանդակությունը, որ դեսպանը ունեցել էր գերմանա-

կան արտաքին գործերի մինիստրության պետական քարտուղար ֆոն 

Ռիխտհոֆենի հետ։ Վերջինս թուրքական կառավարության ուշադրու-

թյունը հրավիրում էր Ռուսաստանի կողմից Իրանում կառուցվող Ղազ-

•Վին—Համ աղան խճուղային ճանապարհի վրա։ Ընդ որում հատուկ շեշտ-

՛վում էր, որ այդ ճանապարհը Ռուսաստանի համար նշանակալիորեն 

• կհեշտացնի զորքերի տեղաշարժը և կունենա ռազմաստրատեգիական 

նշանակություն8։ Այս տեղեկությունները հաղորդելով, Զինովևը նշում 

•էրI որ իր համար միանգամայն անհասկանա՛լի է Թուրքիայում Բեռլինի 

6 С. Ю. Витте, Воспоминания, т. 3, М „ 1960, стр. 465. 
7 Центральный Государственный исторический архив Ленинграда, ф. 560, 

*оп. 28, д. 359, л. 182 (ա յ ս „^եաև՝ ЦГИАЛ). 
8 Архив внешней политики России, ф. Персидский стол, д. Տ95. л. 34—35 • 

(այսո^ետե՝ АВПР). 
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հակառուսական անվանարկության իմաստը, առավել ևս, որ մինչև ալ— 

ժըմ Vիրեն ոչ մի անգամ առիթ չի եղել լսելու, որ գերմանական կառա-

վարությունը մեզ համար անբարենպաստ ներշնչումներ աներ թուրքե--

րին։ Ես առավել ևս,—շարունակում էր դեսպանը, — դժվարանում եմ ինձ-

համար պարզել այն պատճառները, որոնք հարկադրել են բարոն Ռիխտ-

հոֆենին թուրքական կառավարության մեջ կասկածներ առաջացնել՛ 

Պարսկաստանում մեր առևտրական ձեռնարկությունների դեմ։ Ւնձ հա--

մար անհասկանալի է, դրանից ի՞նչ օգուտ կարող էր քաղել Գերմա--

նիան»9։ 

Ցարական կառավարության համար գերմանական «ստրատեգիա--

կան» հուշումների իմաստը պարզվեց քիչ ավելի ուշ, 1905 թ. վերջին,-

երբ Բեռլինը քողարկված ձևով սկսեց աջակցություն ցույց տալ թուր-

քական ագրեսիային արևմտյան Իրանում, դրա մեջ առաջին հերթին 

տեսնելով ազդու միջոց Իրանում Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու-

համար։ 

Գերմանական յունկերա-բուրժուական շրջանները անհանգստանում 

էին, որ Ռուսաստանի հեռավորարևելյան քաղաքականության սնանկու-

թյունը կարող է վերջ դնել «ազատ ձեռքերիյ> գերմանական քաղաքակա-

նությանը, որը հիմնված էր անգլո-ռոլսական հակասությունների վրա։՛ 

Ցարիզմի պարտությունը Հեռավոր արևելքում անխուսափելի էր դարձ-

նում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ծանրության կենտ-՜ 

րոնի փոխադրումը դեպի Եվրոպա և Մերձավոր ու Միջին արևելք, որը' 

չէր կարող չհանգեցնել ռուս-գերմանական իմպերիալիստական հակա--

սությունների սրմանը։ Իսկապես, ռուս ֊ճապոն ական պատերազմի ա-

վարտը և 1906 թ. Բաղդադի երկաթուղու ֆինանսավորումը գերմանա-

կան բանկային միավորումների կողմից, անմիջապես իրենց անդրա--

դարձումներն ունեցան միջազգային հարաբերությունների բնագավա-

ռում և է՛լ ավելի սրեցին անգլո-գերման ական և ռուս-գերմ տնական հա--

կասությունները, ինչպես նաև ավելի ընդգծեցին Անգլիայի և Ռուսաս--

տանի գործողությունների ընդհանրությունը այն բոլոր հարցերում, 

որոնց այս կամ այն չափով առնչվում էր Գերմանիան10է 

Արդեն 1906 թ. մայիսին գերմանական կառավարող շրջանները 

ենթադրում էին, որ ան գլո-ռո լսական համաձայնագրի կնքումը միայն' 

օրերի հարց է։ Այդ ենթադրությունը համարյա դարձավ համոզմունքу 

՝ Նույն տեղում։ 
10 մ. В. №օ1ք, ТМе 01р1оша11с ьыогу օք էհ6 Ва^сЫ КаПчуау. Со1ишЫаг 

1936, р. 46 - 4 8 . 
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երբ Լոնդոնի «Սթանդարթ» թերթը հրապարակեց մի հոդված, որտեղ 

նշվում էր, որ ան գլո-ռո լսական համաձայնագիրը, բացի Ասիային վերա-

բերող հարցերից, պարունակն լու է հատուկ կետ Բաղդադի երկաթուղու 

վերաբերյալ"» Դա ստիպեց Բեռլինի կաբինետին անմիջապես դիմել 

•Ռուսաստանի արտաքին գործերի մինիստր Ա. Պ. Իզվոլսկուն, որտեղ 

նա «հույս էր հայտնում», որ «կայսերական կառավարությունը առանց 

Բեռլինի կաբինետի մասնակցության ոչ մի որոշում չի ընդունի գերմա-

նական ջահերը շոշափող հարցերի վերաբերյալ և չի ստիպի Գերմանիա-

յին կանգնելու կատարված փաստի առջԽ>Հ1։ Իղվոլսկին պատասխանեց, 

որ իր կառավարությունը հաշվի է նստում Գերմանիայի շահերի հետ և 

.խոստացավ որևէ որոշում կայացնելու դեպքում նախապես այդ մասին 

հաղորդել Բեռլինի կաբինետին13է 

Հատկանշական է, որ Գերմանիայի հետ համատեղ անգլո-ոուսա֊ 

կան համաձայնագրի կնքմանը աշխատում էր արգելք հանդիսանալ նաև 

•օսմանյան Թուրքիան, որը շահագրգռված էր, որպեսզի իմպերիալիս-

տական պետությունների միջև շարունակվեն պահպանվել երկպառա-

կությունները։ Բացի այդ, Ստամբուլը գիտակցում էր, որ անգլո-ռուսա-

•կան համաձայնագրի կնքումը իր առջև անհաղթահարելի պատնեշ կրս-

տեղծի Իրանում Թուրքիայի զավթողական քաղաքականության առջև։ Հենց 

•այգ նպատակով նա օտարերկյա դեսպաններից յուրաքանչյուրին առա-

տորեն կեղծ ինֆորմացիա էր մատակարարում մյուս պետությունների 

քաղաքականության մասին։ Այդ ինֆորմացիան սովորաբար ընկնում 

էր դեսպանների ձեռքը որպես արտասահմանում թուրքական ներկայա-

ցուցիչների դիվանագիտական գրագրության պատճեն՝ թուրքական արտ-

գործմինիստրության հետ, որը իբր ձեռք է բերված «գաղտնի աղբյոլ-

րի да1*, 

1905 թ. մարոկկոյական ճգնաժամից հետո Եվրոպայում ստեղծված 

.քաղաքական հարաբերական հանգիստ վիճակը բարենպաստ պայման-

ներ ստեղծեց Մերձավոր և Միջին արևելքում Անգլիայի և Ֆրանսիայի 

քաղաքականության ակտիվացման համար։ Պատահական չէ, որ հենց 

11 Раи.1 Вииег/1еЫ. ТЬе с11р1отасу օք 1Ие Ва^йай КаИжау 1890—1914, 
ОбШпееп, 1932, р. 31. 

12 АВПР, ф. ПОСОЛЬСТВО в Берлине, оп. 509 в. д. 21 г., л. 1. Տե՛ս ЬШЛ» ,П1е 

ВГОВВЕ Ро1Шк ЙЕГ Еигора15сЬеп КаЫпеПе, 1871—1914', Вй. X X V , է. 1, 
№ 8507, այսուէեաև՝ (ЭР). 

13 Раи1 ВиШфеШ, նչվ. « ՛շ/». . է չ 31, 
Տե՛ս М. Саг1^геп, . Ы о г т а П о г ^ у с к е п ' к а п АЬ<Ы1 Нат1Й5 вепа-

>ге геееПпеваг. .Н^оПвк ТЫвкгНГ, 1952, Н. I, Տէօշ1<հօ1ա, 1952, Տ. 1—35. 
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. ա էդ օրերին Պ ետերրուրգում իրազեկ դարձան, որ բրիտանական արտա-. 

քին գործերի մինիստր Էդուարդ Գրեյը հայտարարել է Լոնդոնում ֆրան-

սիական դեսպան Պ. Կամ բոնին, որ «ժամանակն է ձեռնարկել Բաղդա-

դի երկաթուղու շինարարությանըւ>։ Գրեյի կարծիքով, փոխանակ այդ 

ձեռնարկումը ամբողշապես Գերմանիայի ձեռքերում թողնելու, անհրա-

ժեշտ է «բաժանել նրա հետ բոլոր օգուտները», առավել ևս, որ միևնույն 

է վաղ թե ուշ այդ ճանապարհը կկառուցվի։ аՄիակ պետությունը, որը• 

կարող է արգելակել դրան,—նկատում է Գրեյը, — Ռուսաստանն է։ Նա, 

իհարկե, չէր ցանկանա ձեռնարկել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք, 

վնաս հասցնեին նրա շահերին կամ տհաճություններ պատճառեին ռու-

սական կառավարությանը։ Սակայն ինձ թվում է, որ մենք կարող ենք. 

այդ գործում մասնակցություն ցուցաբերելու համար առաջարկել այն-

պիսի պայմաններ, որոնք միանգամայն րավարարեին Ռուսաստանի 

բոլոր հնարավոր պահանջները»10։ 

Բրիտանական մինիստրի այսպիսի հոգատարությունը Ռուսաստա-

նի շահերի նկատմամբ, անշուշտ, բացատրվում էր նրանով, որ շուտով՛ 

Պ ետերրուրգում սկսվելու էին բանակցություններ ան գլո-ռո լսական հա-

մաձայնագրի կոնկրետ պայմանների վերաբերյալ և Անգլիան, բնակա-, 

նաբար, շահագրգռված էր իր ապագա դաշնակցի բարյացակամ վերա-

բերմունքով։ Բաղդադի երկաթուղու նկատմամբ բրիտանական կառա-, 

վարության քաղաքականության կտրուկ շրջադարձն ստիպեց Պետեր-, 

բուրգին վերանայել Ռուսաստանի դիրքորոշումը հիշյալ հարցի նկատ-

մամբ, որովհետև մինչ այդ նա վարել էր այդ երկաթուղու շինարարու-

թյունը կասեցնելու քաղաքականություն։ Ռուսաստանի առևտրա-ար-. 

դյունաբերական շրջանները գտնում էին, որ Երանում ռուսական առև-

տրի պաշտպանության լավագույն ձևը «ճանապարհազրկության տա-, 

րերային մենաշնորհն է»1*։ 

Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ Է, որ Բաղդադի երկաթուղու, 

նկատմամբ անգլո-ռուս-ֆրանսիական ճակատը արդեն ճեղքվածք էր 

տվել17։ էդուարդ Գրեյի առաջարկությունը Պետերբուրգին դրեց դժվարին 

1 5 А В П Р , Փ . Политархив , д. 3627, Л. 2 . Տե՛ս ՛նաև• յОосиու6ոէտ й1р1ошаН-. 
Яиев КАПСАИ, 1 8 7 1 — 1 9 1 4 " , 2 - ш е зёг!е, УО1. 1Х/П, Л5 625 (կամԲ„%ի 1вов р.. 
մարտի ՁՏ-ի ( ш դրէ լէ ՛նամ ակր Բուրժուա յի%), ա յսու.4ետևճ ԸՕք: 

16 Л. А. Собоцинский, Персия. Статистико-экономическии очерк, СПб., 1913, 
стр. 70. 

17 Այդ մասին տե՛ս Ջինովևի 1906 թ. մայիսի 25-ի (հունիսի 7-ի) հեռագիրը,. 
АВПР, ф. Политархив, д. 3627, л. 17—18. 
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.երկընտրանքի առջև։ Բաղդադի երկաթուղու շինարարությանը դիմա-

դրելու քաղաքականությունը այն դեպքում, երբ Անդլիան և Ֆրանսիան 

հրաժարվում են այդ քաղաքականությունից, ոչ մի հաջողություն չէր 

խոստանում, իսկ մասնակցությունը ևս ոչ մի օգուտ չէր կարող բերել 

Ռուսաստանին, որովհետև նրա ֆինանսական աղքատությունը հնարա-

վորություն չէր տալիս գործնականորեն մասնակցելու այդ ձեռնարկու-

թյանը։ 

«1}թան ղարթ» թերթի հոդվածի առթիվ Բեռլինի առաջ քաշած պա-

՛հանջը այն մասին, որ առանց Գերմանիայի մասնակցության Ռուսաս-

տանը «ոչ մի որոշում չպետք է ընդունի այնպիսի հարցերի վերաբերյալ, 

որոնք շոշափում են գերմանական շահերը», հուշեց Իզվոլսկուն, որ ան-

հրաժեշտ է Բաղդադի երկաթուղու վերաբերյալ անմիջական համաձայ-

նության մեջ մտնել Գերմանիայի հետ։ Ռուսական դիվանագիտական 

շրջաններում այդ ուղղությամբ, արդեն, նախապատրաստված էին որո-

շակի տրամադրություններ։ Ցարիզմը ուղիներ էր որոնում Իրանում և 

Թուրքիայի հյուսիսում երկաթուղային շինարարությունը կրկին ինչ-

. որ ժամկետով հետաձգելու համար, որովհետև այդ երկրների կառավա-

րությունների հետ կնքած երկաթուղային շինարարության արգելքի մա-

սին համաձայնագրերի ժամկետը մոտենում էր իր ավարտին։ Հետևա-

բար, Գերմանիայի հետ համաձայնագիր կնքելու միջոցով կարելի էր ևս 

մեկ անգամ փորձել ապահովել ռուսական իմպերիալիզմի շահերը հիշ-

յալ շրջաններում։ «Այդ ուղղությամբ մտքերի անկեղծ փոխանակության 

.ճանապարհով, — գրում է Իզվոլսկին Լոնդոնում ռուսական դեսպան Բեն-

կենդորֆին 1906 թ. մայիսի 11 /24-ին,֊մենք հույս ունենք ապահո-

վել այդ շահերը, տվյալ դեպքում ղեկավարվելով Անգլիայի գործելակեր-

պով, որի կողմից արդեն փորձեր են արված համաձայնության գալ Գեր-

մանիայի հետ Բաղդադի երկաթուղու հարցում՝ համապատասխան օ-

. գռւտներ ձեռք բերելու նպատակովл18» 

Իզվոլսկու մտահղացման իրականացումը հեշտանում էր նրանով, 

.որ Բեռլինի հայտարարության մեջ ասվում էր, որ գերմանական կառա-

վարությունը «պատրաստ է հաճույքով ողջունել ասիական գործերի վե-

րաբերյալ Ռուսաստանի և Անգլիայի միջև կնքվող ամեն մի համաձայ-

նագրի, եթե այն կվերաբերի բացառապես Ռուսաստանի և Անգլիայի 

շահերին»13։ 

Ч АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509 в, д. 21 г., л. 3. 
18 նույն տեղում, թ, 1։ 
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Ցարական արտաքին քաղաքականության ղեկավարի կարծի քով՝ 

այդ հայտարարությունը «ճանապարհ էր բացում» Լոնդոնի հետ բա-

նակցությունների համար և «ազատում էր • Պետերբուրգի ձեռքերը»1'՝։ 

Ելնելով վերոհի՛շյալ նկատառումներից, 1906 թ. մայիսի 11-ին• 

(24-ին) Իզվոլսկին Պ ետերրուրգում գերմանական դեսպան ֆոն Շյոնին 

հանձնեց մի հուշագիր, որտեղ նշվում էր, որ «կայսերական կառավա-. 

րությունն առանձնահատուկ հաճույքով համոզվեց», որ Բեռլինի կաբի-

նետը «պատրաստ է ողշունելու ան գլո-ռո լսական համաձայնագիրը»։-

Այնռւհետև ասվում էր, որ Պ ե տեր բուրգը Բաղդադի երկաթուղու վերա-

բերյալ լի ընդունի ոչ մի որոշում, «առանց նախապես անկեղծ բացա-, 

արությունների մեշ մտնելու Բեռլինի կաբինետի հետ, հաստատ համոզ 

ված լինելով, որ վերշինս, ղեկավարվելով նույն զգացումներով, իր կող-

մից չի մերժի հաշվի առնել Ռուսաստանի շահերը»1՝ ։ 

Այսպիսով, ցարական դիվանագիտության առջև կանգնած էր վերին-

աստիճանի բարդ խնդիր՝ Անգլիային մերձենալու հետ միաժամանակ 

լավ հարաբերություններ պահպանել Գերմանիայի հետ։ Մանավանդ որ-

հիշողության մեշ դեռևս թարմ էին մարոկկոյական ճգնաժամի իրա-

դարձությունները, որն առաջ էր եկել Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև, 

նույնպիսի մերձեցման հետևանքով։ Այն դրությունը, որի մեջ ցարիզմը 

գտնվում էր 1906 թ., թույլ չէր տալիս ռիսկի դիմել, կրկնելով Ռուսաս--

տանի և Գերմանիայի միջև հարաբերությունների նման իրադրությունը։ 

Այդ պատճառով զարմանալի չէ ցարական կառավարության այն հատուկ 

ուշադրությունը Բեռլինի նկատմամբ, որն աչքի է ընկնում 1906—1907 թթ. 

ռուս-գերմանական հարաբերությունների ընթացքում։ Այդ տարիներին-

ռուսական դիվանագիտության կարևորագույն խնդիրն էր թույլ չտալ 

իրեն ընդգրկելու անգլո-գերմանական պայքարի մեջ։ Քտղաքական այդ 

գիծը իրագործելու միակ հնարավորությունը անգլո-ֆրանսիական և 

գերմ անո-ավս արիական բլոկների միջև խուսանավելն էր։ 

Դեռևս 1906 թ• մայիսին Պ ետերրուրգում հակված էին կարծելու,, 

որ Իրանում գերմանացիների գործոմւեության վերաբերյալ լուրերը չա~. 

փազանցված են և քանի որ այդ լուրերի մի մասը գալիս էր Լոնդոնից, 

ենթադրում էին, որ «Լոնդոնի կաբինետը միտումնավոր կերպով թանձ-

րացնում է գույները, բնականաբար ձգտելով այդ ճանապարհով մեզ 

20 նույն տեղում, թ. 3։ 

" Տե՛ս ռ ռ բ , УС)1. X , № 7 0 (Բոմսլարէ 1906 թ. մայիսէ 11/24—է "նամաէլշ. 

Բուրժուային), „ВгШвЬ ՃՕՇԱՈ^ՈէՏ 0П էէ^ ՕՈ է̂ՈՏ օք էհ6 ЧУЭГ 1898—1914", У01„ 
I V , № 2 1 8 (այոուէետև՝ ВО): 
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Հակել պարսկական գործերի վերաբերյալ հնարավորին լափ շուտ հա-

մաձայնության գալու իր հետ, ընդ որում իր համար առավել ձեռնտու 

պայմաններովл22» 

Իր հերթին մինչև 1906 թ. գարունը Թեհրանում գերմանական միսիան, 
որը ղեկավարում էր «ռուսոֆիլ3) կոմս (հերսը, վարում էր միանգամայն 

յլգույշ քաղաքականություն, վախենալով, որ կտրուկ քաղաքականությունը 
կարող է նպաստել Անգլիայի և Ռուսաստանի մերձեցմանը։ ճիշտ է, Բ՝եհ~ 
րանում ֆրանսիական դեսպանությունը հավատացնում էր ռուսական կոլե-
գաներին, որ Ռեքսը խորամանկ է և կարողանում է «փայլուն կերպով վա~ 

յւել խաղը а13, սակայն այդ նախազգուշացումները ռուսական դեսպանի 
կողմից ընդունվում էին որպես ռուս-գերմ անական հարաբերություն-
ները սրելու փորձ։ 1906 թ. մարտին Ռեքսը ետ կանչվեց և նրա վւո-
իարեն նշանակվեց ֆոն Շտեմրիխը, որը մինչ այդ հանդիսանում էր 
Ստամբուլում գերմանական գլխավոր հյուպատոսը։ Արդեն այդ նշանա-
կումը վկայում էր այն մասին, որ Գերմանիան մտադիր է ան գլո-ռո լսա-
կան մերձեցմանը պատասխանել Իրանում ակտիվ քաղաքականությամբ։ 
Իսկապես, 1906 թ. օգոստոսին Պ ետերրուրգում տեղեկություն ստաց֊ 
վեց գերմանական «Լամբուրգ֊Ամ երիկա» միշազգային մոնոպոլիայի 
կողմից դեպի Պարսից ծոց կանոնավոր ծովային գիծ բաց անելու մա-
յէին, իսկ սեպտեմբերին գերմանական գործերի հավատարմատար Մ ի ֊ 
կելը հաստատեց թերթերում հայտնված լուրերը Թեհրանում գերմանա-
կան «Դոյչե 0 րի են տ բանկ» ֊ ի բաժանմունքը բացելու վերաբերյալ գեր-
մ ան ո-ի բանական կոնվենցիայի ստորագրման մասին2*։ ճիշտ Է, Մի-
կելը հայտարարեց, որ բանկը կազմակերպվում Է «զուտ առևտրական 

նպատակներով, և Գերմանիան Իրանում քաղաքական նպատակներ չի 
փնտրումյ)25, սակայն դժվար թե դա հանգստացներ Իզվոլսկուն, քանի 
* ր Բաղդադի ճանապարհը ևս, Բյուլովի պնդման համաձայն, նույնպես 
ձեռնարկված Էր զուտ առևտրական նպատակներով։ 

Այսպիսով, 1906 թ. աշնանն արդեն բավականաչափ նյութ Էր կու-
յոակվել Բեռլինի հետ խոսակցությոմւ սկսելու համար։ Սեպտեմբերի 

2 2 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509 в, д. 21 г., л. 3- СР, Вй. XXV' 
է. 1, № 8568. 

2 3 Б О Р , Г-вёпе, УО1. X, № 42, р. 181. 
24 АВПР, ф. Персидский стол, д. 4453, л. 123. 

2 5 ОР, Вс1. XXV, է. 2, տ. 103-121. 
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28-ին Իզվոլսկին մեկնեց արտասահման, և հայտարարվեց, որ նա ու-

ղևորվում է հանգստի և այցելելու իր ընտանիքին, որն ապրում էր Տե-

գերնզեեյի շրջանում (Գերմանիա)։ Մինչդեռ իրականում Իզվոլսկու նը-

պատակն էր բանակցություններ վարել Բեռլինի և Փարիզի հետ։ 

Սկզբում Ռուսաստանի արտաքին գործերի մինիստրը ժամանեց 

Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը։ Այստեղ նրա նպատակն էր հավաստիաց-

նել ֆրանսիացիներին, որ Ռուսաստանը հավատարիմ է ֆրանս-ռուսա-

կան դաշինքին և Փարիզի կաբինետը նախապատրաստել Բեռլինում 

ծրագրված բանակցություններին։ 

Ֆրանսիայում Իզվոլսկու պլաններին վերաբերվում էին վերին աս-

տիճանի կասկածանքով։ Առանձնապես անհանգստացնում էր այն փաս-

տը, որ այդ ուղևորության մեշ չէր ընդգրկված Լոնդոնը։ Անգլիացիները 

փորձեցին «ուղղելл ռուսական մինիստրի այդ անփութությունը, ոչ 

պաշտոնապես հաղորդելով նրան էդուարդ \11-ի և անգլիական կառա-

վարության ցանկությունը՝ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում տես-

նելու նրան։ Սակայն մինիստրը հարգալից կերպով մերժեց այդ հրա-

վերը, պատճառաբանելով, որ պրեզիդենտ Ֆալյերը իր պատվին արդեն 

նշանակել է ընդունելություն և, բացի այդ, կառավարական ճգնաժամը 

ստիպում է նրան միառժամանակ մնալ Փարիզում26։ Մերժման իսկական 

պատճառը նա անկեղծորեն բացատրեց Ֆրանսիա յում անգլիական դես-

պան Բերթիին։ Ուղևորությունը Լոնդոն, նշեց մինիստրը, տեղիք կտար 

լուրերի, որ ռուս ֊ան գլի ական բանակցություններն արդեն ավարտվելու 

մոտ են, մինչդեռ իրականում այդպես չէ։ Բացի այդ, մինչև Անգլիայի 

հետ համաձայնագրի կնքումը, ինքը Բեռլինում պետք է պարզի, թե Գեր-

մանիայի շահերը որքանով են առնչվում այդ գործին։ Իզվոլսկին շտա-

պեց ավելացնել դրան, որ իր նպատակն է խուսափել Գերմանիայի 

այնպիսի վարքագծից, որպիսին նա դրսևորեց մարոկկռյական հարցում։ 

նա իր համար պետք է պարզի, թե Բեռլինում ինչ են հասկանում այս-

պես կոչված «առևտրական շահեր» ասելով։ Չէ՞ որ Գերմանիան հայ-

տարարում էր, որ ինքը Մարոկկոյում ուներ միայն առևտրական շահեր, 

բայց իրականում ֆրան и-գերման ական հարաբերություններում ծնունդ 

առավ մեծ լարվածություն։ Ինքը չի կարող իր վրա վերցնել Ռուսաս-

տանի և նրա մերձավոր հարևանի միշև նմանօրինակ իրադրություն 

ստեղծելու ռիսկը27։ 

" Տե՛ս А. Р. !տւ՚օ1տե)՛, Аи 5егу1се йе 1а Ճստտ16. Соггевропйапсе <11р1ота-
է1գսօ 1906—1911, Раг-ւտ, 1937—1939, УО1. I, р. 379—385. 

27 Տե՛ս Բերտիի 1906 թ. հոկտեմբերի 9/22-ի երկու հաղորդագրությունները Գրե-

յին, ВО, У01. IV, № № 230, 231: 
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Իզվոլսկին, Պիշոնի հետ զրույցի ժամանակ, մոտավորապես նույն 

կերպ պատճառաբանեց Բեռլին այցելելու անհրաժեշտությունը: Նա 

հայտարարեց, որ իր արտաքին քաղաքականությունը բոլոր պետու-

թյունների նկատմամբ կրելու է հաշտվողական բնույթ, և շեշտեց, հատ-

կապես, Գերմանիայի հետ լավ հարաբերություններ պահպանելու ան-

հրաժեշտությունը2': 

1906 թ. հոկտեմբերի 1Տ/28-ին Իզվոլսկին ժամանեց Բեռլին։ 

Այստեղ նա մնաց երկու օր և հանդիպումներ ունեցավ Վիլհելմ 11-ի, 

ֆոն Բյուլովի և գերմանական արտաքին գործերի մինիստրության պե-

տական քարտուղարի տեղակալ Մյուլբերգի հետ: Մինիստրը սկսեց 

Բաղդադի ճանապարհից և իրանական գործերից։ Հաղորդելով, որ Բաղ-

դադի երկաթուղու նկատմամբ ռուսական հասարակական կարծիքի մեշ 

գոյություն ունի օպոզիցիա, նա նշեց, որ իր համար հեշտ կլիներ հաղ-

թահարել այդ տարաձայնությունները, եթե հնարավոր լիներ ցրելու այն 

երկյուղը, որ Բաղդադի ճանապարհը մտադիր չէ իր ցանցը տարածել 

Իրանում: Այնուհետև մինիստրը սկսեց հանգամանորեն նկարագրել 

ռուսական «կենսականս շահերը հյուսիսային Իրանում, որոնք հենվում 

են «աշխարհագրական հարևանության», «հարյուրամյա քաղաքականու-

թյան» և այդ երկրռւմ Ռուսաստանի ֆինանսական ներդրումների վրա։ 

Իզվոլսկին նշեց, որ այգ բոլոր շանքերի պտուղները հարցականի տակ 

կդրվեին, եթե մի այլ ազգ այնտեղ սկսեր կառուցել երկաթուղիներ, 

հեռագրական գծեր և խճուղային ճանապարհներ։ Այդ պատճառով ինքը 

ցանկանում էր իմանալ, արդյոք Գերմանիան լի" բողոքի, եթե ինքը 

պայմանավորվի Իրանի հետ, որպեսզի վերշինս իր վրա պարտավորու-

թյուն վերցնի՝ առանց Ռուսաստանի նախնական համաձայնության 

որևիցե պետության չտա նման տիպի կոնցեսիաներ։ 

Մ յուլէ՛երգը զգուշորեն պատասխանեց, որ Գերմանիան Իրանում 

հետապնդում Է լոկ առևտրական նպատակներ և միաժամանակ չի 

ժխտում, որ Իրանը Ռուսաստանի համար հանդիսանում Է կարևոր գոր-

ծոն, սակայն ցանկալի կլիներ, որ Իզվոլսկին գրավոր ձևով շարադրեր 

իր առաշարկությու նները, որպեսզի ա ր ա դո րծմին ի и տ ր ո ւթյո ւն ո ւմ կարո-

ղանան դրանք քննարկել։ Ընդ որում Գերմանիայի համաձայնությունը 

կհեշտացվեր, ավելացրեց նա, եթե ռուսական մինիստրը պրեամբուլա-

յում հաստատեր իր բանավոր համաձայնությոմւը Բաղդադի երկաթու-

ղու շինարարությունը չարգելակելու մասին և խոստանար, որ Ռուսաս-

3 8 Ծ Ն Ք . У01. X , № 2 4 4 (4Էչոնի 1908 թ. Հոկտեմբերի 14ք27-է գրությունը). 
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տանը չի դիմագրի այդ ճանապարհի միացմանը իրանական երկաթու-

ղային գծերին, երբ դրանք արդեն կառուցված լինեն։ Մյուլբերգը ուղ-

ղակի ակնարկում էր այդ հարցի առթիվ հատուկ համաձայնագիր կըն-

քելու անհրաժեշտության մասին։ Իզվոլսկին համաձայնվեց և անցավ 

Թեհրանում գերմանական բանկի հարցին, երկյուղ արտահայտելով, 

որ, ըստ լուրերի, բանկի համար Գերմանիան պահանջում է երաշխա-

վորել իրանական մաքսատների եկամուտները, այն դեպքում, երբ երկ-

րի բոլոր մաքսային եկամուտներն արդեն գրավ են դրված։ Մ յուլբերգը 

կրկին անգամ հավաստիացրեց մինիստրին գերմանական այդ ձեռնար-

կության բացառապես «առևտրական» նպատակների մասին և կարծիք 

հայտնեց, որ եթե Իրանի բոլոր մաքսային եկամուտներն արդեն բաշխ-

ված են, ապա բանկն Իրանին չի հատկացնի նշանակալից գումարներ։ 

Հաշորդ հարցը Ռուսաստանի, Անգլիայի և Ֆրանսիայի մասնակցու-

թյան խնդիրն էր Բաղդադի երկաթուղու շինարարությանը, ինչպես նաև 

ան գլո-ռո լսական բանակցությունների հարցը։ Ընդ որում Իզվոլսկին 

աշխատում էր համոզել Մյոլլբերգին, որ Անգլիայի հետ բանակցու-

թյունները բնավ ուղղված չեն Գերմանիայի դեմ և առհասարակ չեն շո-

շափում ընդհանուր քաղաքական հարցերи» 

Իզվոլսկին վերադարձավ Պետերբուրգ իր բեռլինյան զրույցներով 

լրիվ բավարարված3", որովհետև նրան մեկ անգամ ևս հավաստեցին, 

որ Գերմանիան ոչինչ չունի ան գլո-ռո լսական համաձայնագրի դեմ, եթե 

այն անմիջականորեն չշոշափի Գերմանիայի շահերը, բացի այդ, նա 

ստացավ այնպիսի տպավորություն, որ Բեռլինում դեմ չեն հրաժարվել 

Իրանում գերմանական գործունեության ակտիվացումից՝ Բաղդադի եր-

կաթուղու հարցում Ռուսաստանի համապատասխան զիջումների դեպ-

քում ։ 

Անգլո-ֆրանսիական դիվանագիտությունը մեծագույն տագնապով 

էր հետևում Պետերբուրգի ձգտմանը՝ Գերմանիայի հետ հարաբերու-

թյունները բարելավելու ուղղությամբ։ Բոմպարը արդեն խոսում էր երեք 

միապետների դաշինքի վերականգման մասին3՝, իսկ Ռուսաստանում 

29 Բանակցությունների մասին մանրամասն տե՛ս 1906 թ. հոկտեմբերի 1 6 / 2 9 ֊ ի Մյուլ-

բերդի հաշվետվությոձը ( О Р , Вс1. X X V , է. I, № 8649)1 
Տե՛ս Բոպիտրոնի 1960 թ. հոկտեմբերի 22-ի (նոյեմբերի 4-ի) և Նիքոլսոնի 

հոկտեմբերի 25-ի (նոյեմբերի 7-ի) հաղորդագրությունները ( В О Р , У01. X , > 6 2 5 7 ; 

ВБ, УО1. IV, № 369; Տե՛ս նաև՝ н . Ы1со1воп, Б1г АПЬиг №օօ1տօո, Լօոժօո, 
1930, р. 233): 

3 1 ОБР, уо1. X, № 285 {Բոմսլարի ւցօտ թ. նոյեմբերի з / 1 6 - ի նամակը 
Հիչոնին)։ 
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անգլիական դեսպան Նիքոլսոնը հոռետեսորեն գրում էր, թե անհրաժեշտ 

է բավարար համարել այն, որ Իզվոլսկին Բեռլինում անգլո-ռուսական 

բանակցությունների վերաբերյալ որևէ պարտավորություն իր վրա լի 

վերցրեք2։ 

Նոյեմբերի 1114-ին և 2/15-ին Ռայխստագոլմ ֆոն Բյուլովի 

ելույթից հետո, որտեղ գերմանական կանցլերը ամենաջերմ արտահայ-

տություններով նկարագրեց Գերմանիայի և Ռուսաստանի միջև հարա-

բերությունների վիճակը, ֆրանսիական դեսպանը վերջնականապես հա-

մոզվեց, որ Բեռլինի և Պետեր բուրգի միջև аվերջին թուխպերըյ> արդեն 

ցրվել են, «Բյորկի համաձայնագիրը վերածնվել է և հավանական է, որ 

նույնիսկ ճշտվել է»։ Ավելին, նա նույնիսկ կասկածում էր, որ համա֊ 

ձայնագրին մասնակցում է նաև Ավստրո-Հունգարիան33։ 

Բեռլինի և Պետերբուրգի միջև շարունակվող մերձեցումը ստիպեց 

Լոնդոնին դիմել կանխավճարի սևծովյան նեղուցների վերաբերյալ։ 

1906 թ. նոյեմբերի վերջին անգլիացիները հասկացրին Իզվոլսկուն, որ 

բրիտանական կառավարությունը հակված է փոխելու իր տեսակետը 

սևծովյան նեղուցների հարցում։ Նիքոլսոնի վկայությամբ, հենց այդ 

պահից բանակցությունների մթնոլորտը դարձավ ավելի բարենպաստՅէ։ 

1907 թ. փետրվարի 1/14-ին տեղի ունեցավ ցարական կառավա-

րության հատուկ խորհրդակցություն, որը նվիրված էր առաջիկա անգլո-

ռուսական համաձայնագրի քննարկմանը։ Իզվոլսկին հայտարարեց, որ 

«Անգլիայի հետ համաձայնագիրը կարող է տալ սպասվող արդյունքները 

և կանխել միջազգային բարդությունների հնարավորությունը միայն 

այն դեպքում, եթե այն առարկություններ առաջ չբերի երրորդ պետու-

թյունների կողմից և առաջին հերթին, իհարկե, Գերմանիայի կողմից, 

որը, ինչպես ցույց տվեցին մարոկկոյական իրադարձությունները, չա-

փազանց նախանձախնդրորեն է վերաբերվում այն համ աձա յևագրերին, 

որոնք կնքվում են առանց նրա իմացության և որոնք ինչ-որ հարցում 

կարող են շոշափել նրա դիրքերը որպես համաշխարհային պետու-

թյանս3՝'։ Այնուհետև, հիշեցնելով Իրանում Գերմանիայի գործունեու-

թյան և Բաղդադի երկաթուղու կապակցությամբ Բեռլինի ելույթների 

3 1 ЕШ, \ '01. I V , № 2 3 6 (Նիքոլսոնի 1006 թ. Հոկաեմրերի 25-ի (՛նոյեմբերի 7-ի) 
նամակը Գրեյին)։ 

33 Նույն տեղում։ Անհրաժեշտ է նշել, որ Բյորկի համաձայնագրի ստույգ բովան-

դակությունը հայտնի չէր Ֆրանսիա յում ընդհուպ մինչև 1917 թվականը։ 
34 Н. N1Շ01ՏОН, նչվ. աչխ., էչ 243. 
35 «Красный архив», 1935 г., т. 2—3 (69—70), стр. 20.' 
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մասին, մինիստրը առաջարկեց (гառավել որոշակիորենյ> լեզու գտնել 

արևմտյան հարևանի հետ և и ահ մ ան ազատել փոխադարձ շահերի բնա-

գավառները։ 

Հատուկ խորհրդակցությոմւում բոլոր ելույթ ունեցողները (այդ 

թվում նաև ռազմական հիմնարկությոէնների ներկայացուցիչները) թեև 

а միաձայնս արձանագրեցին Ռուսաստանի համար Բաղդադի երկաթու-

ղու վնասակար լինելը առևտրատնտեսական և ռազմաստրատեգիական 

տեսակետից, սակայն այնուհանդերձ արտահայտվեցին հօգուտ երկա-

թուղու վերաբերյալ Գերմանիայի հետ համաձայնագիր կնքելու՛'։ 

Այսպիսով, Բաղդադի երկաթուղու հարցում Պ ետ եր բուրգի կաբի-

նետի հայացքների մեշ տեղի ունեցավ բեկում: Ցանկալի համարվեց այդ 

ձեռնարկության վտանգից փրկություն գտնել ոչ թե նրա շինարարու-

թյանը գիմ աղբելու, այլ Գերմանիայի հետ անմիջական համաձայնու-

թյան մեջ մտնելու միջոցով։ Քանի դեռ կար այդ ճանապարհի շինարա-

րության դեմ անգլո-ռուսական համատեղ դիմադրության հույսը, ցա-

րական մինիստրները նույնիսկ չէին էլ մտածում նման համաձայնագրի 

մասին։ Սակայն այգ հարցի նկատմամբ Անգլիայի տեսակետի փոփո-

խությունը ստիպեց Ռուսաստանին վերանայել նաև իր դիրքը37 •* Բացի 

այդ, ցարական դիվանագիտությունն այնքան էլ հավատ չէր ընծայում 

անգլիական արտաքին գործերի մինիստրի խոստումներին՝ այդ հար-

ցում գործել միայն Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված կերպով, և այդ 

պատճառով գերադասեց անձամբ հոգ տանել իր շահերի նկատմամբ, 

առավել ևս, որ նրանք բոլորովին չէին համընկնում անգլիական շահերի 

հետ։ 

Համաձայն փետրվարի 1(14)-ի հատուկ խորհրդակցությունում 

արտահայտված ցանկությունների, արտաքին գործերի մինիստրությու-

նում մշակվեց համաձայնագրի առաջին նախագիծը, որը փետրվարի 

20-ին Իզվոլսկին հանձնեց ֆոն Շյոնին3*։ Այգ ն ախագծով Ռուսաստանը 

պարտավորվում էր չարգելակել Բաղդադի ճանապարհի շինարարությու-

նը և հեշտացնել նրանում օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությունը։ 

36 Նույն տեղում, էշ 21—22, 

37 ւօդօ թ. գարնանը նույնիսկ լուրեր էին սաարաձվե լ, որ մոտակա ժամանակ-

ներում Հավանական է Բաղդադի երկաթուղու վերաբերյալ ան9աա անդլո֊ղհբմա-

նական Համաձայնագրի կնքումը, (Տե՛ս БЭР, Уо1. X, № 108; АВПР, ф. ПОСОЛЬ-

СТВО в Берлине, оп. 509 в, д. 21е, л. 12). 
38 АВПР, ф. Персидский стол, д. 4148, л. 2; СР, Бй. XXV, է. I, № 8580. 

Ап1аке. 
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Դրա փոխարեն գերմանական կառավարությունը հայտարարելու էր, որ 

Իրանում քաղաքական շահեր չունի, այլ հետապնդում է բացառապես 

առևտրական նպատակներ, ճանաչելու է Ռուսաստանի քաղաքական, 

և տնտեսական բնույթի հատուկ շահերի առկայությունը Իրանի հյուսի֊ 

սայի ն շրջաններում և հրաժարվելու է իր համար քաղաքական կամ 

տնտեսական բնույթի կոնցեսիաներ (երկաթուղային, ճանապարհային, 

հեռագրական և այլն) ձեռք բերելուց Իրանի այն շրջաններում, որոնք 

ընկած են Բաղդադի գծից հյուսիս39» Բացի այդ, կողմերը պարտավոր-

վելու էին որոշումներ չկայացնել Բաղդադի երկաթուղու և Իրանում 

ապագայում կառուցվող երկաթուղիների միջև միացնող գծեր կառուցե-

լու վերաբերյալ, առանց նախապես այդ հարցի կապակցությամբ մի-

մյանց միջև պայմանավորվելու40» Պ ետերրուրգում աշխատում էին նաև 

ի չիք դարձնել Բեռլինի ձգտումը Բաղդադի գծի ցանցը իրանական տե-

րիտորիայի վրա տարածելու ուղղությամբ։ Դա ցարական մինիստրների 

տեսակետից Բաղդադի երկաթուղու շինարարության ամենատհաճ հե-

տևանքներից մեկն էր հանդիսանում։ 

Այսպիսով, ռուսական նախագծում միայն մեկ հարցում էին ընդա-

ռաջ գնում գերմանական ցանկություններին, խոստանում էին չարգե֊ 

լակել Բա՛ղդադի երկաթուղու շինարարությունը։ 

Նախագիծը Գերմանիայում առաջ բերեց խիստ առարկություններ։ 

Հատկապես Բեռլինում ոչ մի կերպ չէին ցանկանում գրավոր ձևով հրա-

ժարվել Իրանում ամեն տեսակի քաղաքական շահերից։ Բ՚ուրքիայում 

գերմանական դեսպան Մարշալլի կարծիքով, «Գերմանիան ընդհանրա-

պես չի կարող նման հայտարարություն անել մի այլ պետությանյ>41» 

Ընդհանրապես նախագծի երկրորդ կետը բնավ չէր համապատասխա-

նում Գերմանիայի շահերին, որովհետև նրանում նույնիսկ ոչ մի խոսք 

չէր ասվում այն մասին, որ Պետեր բուրգը սկզբունքորեն համաձայն է 

Բաղդադի երկաթուղին միացնել իրանական երկաթուղիների հետ։ 

39 Ան գլո-ռո լսական համաձայնագիրը դեռ չէր կնքվել և բնականաբար Պետերրոլր-

4Ը ԼէՐ ցանկանում ժամանակից շուտ մատնացույց անել այն գոտոլ սահմանները, որի 

նկատմամբ ինքը հավակնություններ ոձեր։ 
40 АВПР, ф. Персидский стол. д. 4148. л. 2; ЦР, Вй. XXII, է. I, № 7364, 

տ. 38—41; Вй. XXV, է. I, № 8580, Ап1а§е; В<1. XXV, է. I, № 8649, տ. 231—234, 
Л° 8580, տ. 123—124. 

4 1 СР, ва . XXV, է. I, № 8582 (Մարշալլի 1В07 թ. մարտէ 4/17-է ՛նամակը 
Բյո ւլովին), 
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Երկարատև քննարկումից հետո մշակվեց համաձայնագրի գերմա-

նական հ ական ախ ա գիծ ր, որը 1907 թ. հունիսի 5/18-ին հանձնվեց 

Պետերրուրգ ի կաբինետին։ Այստեղ առաջարկվում էր պայմանավորվել 

Իրանում ռուս-գերմ անական հարաբերություններին վերաբերող բոլոր 

վիճելի հարցերի շուրջը։ Սակայն հ ական ախա գծում խոսք անգամ չէր 

ասվում այն մասին, որ Գերմանիան ճանաչում է Ռուսաստանի հատուկ 

շահերը Իրանում և հրաժարվում է այգ երկրռւմ իր ունեցած քաղաքա-

կան շահերից: Ավելին, Ռուսաստանից պահանջվում էր Իրանում գեր-

մանական առևտրի նկատմամբ ճանաչել аառանց որևէ անհավասարու-

թյան, տնտեսական ազատության» սկզբունքը: Այնուհետև երկրորդ հոդ-

վածը ենթարկվում է լրիվ փոփոխության: Այն վերածվում է համաձայ-

նագրի կենտրոնական հոդվածի։ Նրանում առաջ է քաշվում մի պահանջ, 

ըստ որի Ռուսաստանը կառուցելու է երկաթուղային մի գիծ, որը իրա-

նական ճանապարհների ապագա ցանցը միացնելու է Բաղդադի երկա-

թուղուն։ Այն պետք է դուրս գար դեպի թուրք-իրանական սահմանը 

(հան եկին ի մոտ) և պետք է կառուցվեր Բաղդադի երկաթուղու Սադիջե— 

Խան եկին ճյուղավորման շինարարության ավարտի պահին։ Բացի այդ, 

երկու կառավարությունները պարտավորվելու էին այն գծերի վրա, ո-

րոնք ապագայում Իրանը միացնելու էին Թուրքիայի հետ, չմտցնել տա-

րանցիկ մաքսատուրքեր և տարբերակված տարիֆներ՝2։ 

Գերմանական հականախագիծը ստանալուց առաջ Ռուսաստանի ար-

տաքին գործերի մինիստրությունում պարզեցին, որ դեռևս 1907 թ. ապրի-

լին Բ՚եհրան է ժամանել аԳերմանական արևելյան բանկի» («Դոյչե օրի-

ենտբանկ») դիրեկտոր Լերբերտ Գուտմանը, որպեսզի 1906 թ. հունի-

սին կնքված գեր մ ան ո ֊ ի բանական կոնվենցիայի հիման վրա բանակցու-

թյուններ վարի բանկային կոնցեսիա ստանալու համար*3։ Գուտմանի 

առաջ քաշած բանկային կոնցեսիայի պահանջները շահի կողմից գաղտ-

նապես հանձնվեցին Թեհրանում ռուսական դեսպանորդ Գարտվիգին և 

հաղորդվեցին Պետեր բուրգ4*։ Իր հաղորդագրության մեջ դեսպանորդը 

գրում էր. аԳերմանացիների կողմից ներկայացված պահանջների ու-

սումնասիրությունից երևում է, որ հակառակ բազմիցս տրված իրենց 

հավաստիացումներին, գերմանական կառավարությունը անկասկած 

« ОР, Вй. XXV, է. I, № 8588, А п ^ е ; АВПР, ф. Персидский стол, д. 
4148, л. 118-119. 

« ЦГИАЛ, ф. 560, оп. 28, д. 359, л. 12, 179. 
** Центральный Государственный военно-исторический архив, ф. 2000, 

оп. 1, д. 1028, л. 200(այսուՀեաե՝ Ц Г В И А ) . 
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փնտրում է քաղաքական արտոնություններ, որոնք ընդ որում բացա-

հայտ կերպով ուղղված են Պ արս կա и տան ում մեր շահերի դեմ»,Տ։ 

Այն հանգամանքը, որ Բեռլինի ներկայացրած հ ա կան ախ ա գծում 

բացակայում էր Իրանում գերմանական քաղաքական շահերից հրա-

ժարվելու և այդ երկրռւմ ռուսական հատուկ շահերը ճանաչելու հիշա-

տակությունը, Բ՚եհրանից ստացված հաղորդագրության ֆոնի վրա, 

պետք է ստիպեր ցարական դիվանագիտությանը մտածմունքի մեշ ընկ-

նել։ Միանգամայն ակնհայտ էր, որ գերմանացիների գործունեությու-

նը Իրանում բացարձակապես չի համապատասխանում Շյոնի, Մյուլ-

բերգի և ԲյոՎովի կողմից արված բազմաթիվ հավաստիացումներին, 

Իրանում գերմանական քաղաքականության «բացառապես առևտրա-

կան նպատակների մասին»։ Բեռլինում ռուսական դեսպան Օստեն-Սա-

կենը միամտորեն փորձում էր Բեռլինի կաբինետի խոսքի և գործի մի-

շև եղած անհամապատասխանությունը բացատրել Վիլհելմ 11-ի վրա 

արդյունաբերական և ֆինանսական շրշանների անմիշական ազդեցու-

թյամբ, հավաստիացնելով, որ արտգործմինիստրոլթյունը դրա հետ ոչ 

մի առնչություն չունի, որովհետև իբր թե նա հաճախ տեղյակ չի լինում 

այն նախագծերին, որոնք ծրագ՛րվում են կայզերի և նրա շրշապատի 

գործիչների կողմից'16 ( 

Բանկային կոնցեսիան Գերմանիայի կողմից ներկայացված պա-

հանջների ծավալով մերժվելուց հետ ո*' ուղիղ երեք օր անց, հուլիսի 

14/27-ին Պ ետերրուրգում գումարված հատուկ խորհրդակցությունում 

քննարկվում էր գերմանական հականախագիծը և ցարական արտգործ-

մինիստրությունում արդեն մշակված համաձայնագրի նոր ռուսական 

նախագիծը։ Վերջինս պարունակում էր նշանակալից զիշումներ Գերմա-

նիային։ Այսպես, օրինակ, երկրորդ հոդվածում ռուսական կառավարու-

թյունը պարտավորվում էր հյուսիսային Իրանում ապագա երկաթուղա-

յին ցանցը Բաղդադի ճանապարհին միանալու դեպքում «մյուս ուղղու-

թյունների համեմատությամբ նախապատվությունը տալ այն գծին, որը 

« նույն տեղում, թ. гог• АВПР, ф. Миссия в Персии, оп. 528 в, 1906— 
1908 гг., д. 45. л. 26. 

48 АВПР, ф. Персидский стол, 1907 г., д. 4455, л. 204—208; АВПР, ф. 
Канцелярия, 1907 Г., Д. 17, Л. 180 (Օոտեն-Սակենի 1907թ. Հուն ի.ի 29-ի (Հուլիսի 
12-ի) նամակը Ւզվոլսկուն), 

Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Վ. Ա . Ր ա յ բ ո ւ ր դ յ ա ն , Իրանում իմպերիալիստական 

Գերմանիայի քաղաքականության հարցի շոլբջը 1905—1914 թթ. «Մերձավոր և Միշին 

արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», հ. 4 (Իրան), Երևան, 1969։ 
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թուրք-պարսկական սահմանում միանալու էր Սադիջե-Խանեկին գծի 
հետ...»**։ Հենց այս պարտավորությունն• էլ քննադատության ենթարկ-
վեց խորհրդակցությունում բոլոր ելույթ ունեցողների կողմից։ Ֆինանս-
ների մինիստր Կոկովցովյը, օրինակ, նշեց, որ Գերմանիայի հետ կնքվող 
համաձայնագրի գլխավոր նպատյսկն է Իրանը մեկուսացնելու Բաղդադի 
ճանապարհից, իսկ դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է կասեց-
նել Ս ադիշե֊Խանեկին ճյուղի միացումը իրանական երկաթուղիների 
ապագա ցանցի հետ։ Նրա կարծիքով, երկրորդ հոդվածը պետք էր փո-
խել «մեզ լրիվ ազատություն տալու իմաստով կառուցելու Խանեկինի 
հետ միացնող գծեր միայն այն ժամանակ, երբ դա մեր կողմից դիտվի 
ցանկալի, համենայն դեպս մեր ձեռքերը չկապելու համար թեկուզև 
բարոյական պարտավորությամբ»ՀՅ։ 

Համարյա բոլոր ելույթ ունեցողները միահամուռ կերպով պաշտ֊ 
պանեցին Կոկովցովին, և Իզվոլսկուն մնում էր միայն խոստանալ, որ 
երկրորդ հոդվածը փոփոխության կենթարկվի արված դիտողություն֊ 
ների համաձայն։ 

1907 թ. օգոստոսի սկզբին վերջապես պետք է տեղի ունենար Նի-
կոլայ 11-ի պատասխան այցը (առաջինը տեղի էր ունեցել Բյորկում) 
գերմանական կայզերին։ Այդ այցելությունը տեղի ոմւեցավ ԱվինԼմ յո լն-
դում օգոստոսի 3-ին։ Հանդիպման օրերին Բեռլինում Իզվոլսկու քաղա-

քականությունը դիտում էին որպես ռուս-գերմ անական մերձեցման 
շահերին հիմնականում համապատասխանող քաղաքականություն, և 
այդ պայմաններում, իհարկե, իմաստ չուներ շոշափել Իրանի և Բաղդա-
դի երկաթուղու մասին միանգամայն փափկանկատ թեման և դրանով 
իսկ վտանգի տակ դնել կարգավորվող հարաբերությունները։ Ըստ երե-
վույթին խորհրդակցության ժամանակ որոշեցին ռուսական այցելուների 
նկատմամբ գրավել ամ են ա բա ր յա ց ա կա մ դիրք ե. հնարավորության 
սահմաններում խուսափել վտանգավոր թեմաներից։ Միայն դրանով 
կարելի է բացատրել պյն, որ վերոհիշյալ հարցերը Բյուլովի և Իզվոլս-
կու զրույցի ժամանակ շոշափվեցին «միայն ընդհանուր կերպով»։ Ընդ 
որում գերմանական կանցլերը, չնայած նրան, որ Մյուլբերգի նամակում 
հիշյալ հարցը քննության էր ենթարկվում վերին աստիճանի մանրա-
մասնորեն և շեշտվում էր, որ Գերմանիայի համար համաձայնագրի 
ամբողյլ նշանակությունը ամփոփվում է երկրորդ հոդվածոս! և որ «պայ֊ 

48 ЦГВИА, ф. 2000, ОП. 1, Д. 1380, Л. 181. 
49 А В П Р . ф. Персидский СТОЛ, д. 2292, л. 4 6 — 4 7 ( 1 Ш թ. Հուլիսի 14/27-ի 

Հատուկ իաբՀրդակցության մատյան)։ 
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մահագիրը առանց երկրորդ հոդվածի ոչ մի արժեք չունի և գերմանա-

կան պետական այն գործիչը, որը կկնքեր պայմանագիր առանց այդ 

երաշխիքի, ծանր վիճակում կգտնվեր հասարակական կարծիքի առշև»30, 

վկայակոչում էր այն, որ ինքը չի հիշում Շյոնի կողմից Իզվոլսկուն 

հանձնված հուշագրի բոլոր մանրամասնությունները։ Այդ պատճառով 

նա խնդրեց Իզվոլսկուն հիշյալ հարցի վերաբերյալ բանակցությունները 

շարունակել Պ ետերրուրգում*1 ։ Առաջարկությունը միանգամայն համա-

պատասխանում էր նաև ռուսական մինիստրի մտադրություններին։ 

Վերջինս հայտարարեց, որ կարևոր է պայմանավորվել այնպես, որ իր 

տնտեսական ներթափանցմամբ դեպի Իրան Գերմանիան չվնասի Ռու-

սաստանի ավանդական շահերին այդ երկրռւմ և դրանով իսկ աոիթ 

չտա երկու երկրների միջև անցանկալի պայքարի52։ 

1907 թ. օգոստոսի 18/31-ին ստորագրվեց անգլո-ռուսական հա-

մաձայնագիրը, որով Միջին արևելքը այս երկու պետությունների միջև 

բաժանվում էր ազդեցության գոտին երի։ Համաձայնագիրը կնքելիս Ռու-

սաստանը և Անգլիան հետապնդում էին միանգամայն տարբեր նպա-

տակներ. ցարիզմը ցանկանում էր ժամանակավորապես կոնսերվացման 

ենթարկել իր դիրքերը Միջին արևելքում և իր համար ապահովել խա-

ղաղ զարգացման այնքան անհրաժեշտ շրշանը, մինչդեռ անգլիական 

իմպերիալիզմը առաջին հերթին ձգտում էր դաշնակից ձեռք բերել Գեր-

մանիայի դեմ մղվող պայքարում53» 

Բնականաբար, անգլո-ռուսական համաձայնագրի կնքման լուրը 

գերմանական մայրաքաղաքում ընդոմւվելու էր մեծագույն ւյժ գոհու-

թյամբ54։ Մյուս կողմից Լոնդոնը տարբեր ուղիներով ճնշում էր գործա-

դրում Պետերբուրդի վրա, պահանշելով Գերմանիայի հետ հարաբերու-

թյունների հարցում չխախտել դաշնակցային պարտավորություններր 

Անգլիայի հանդեպօՏ» Այս։գիսով, ցարական կառավարության առջև 

կանգնած էր դժվարին երկընտրանք. Բեռլինի հետ անջատ բանակցու-

թյունների շարոմւակումը կնշանակեր ռիսկի ենթարկել հարաբերու-

»» Ср, Յճ. XXII, № 7375 (Մյուլըեըգի 1007 թ. Հուլիսի 0 22-ի նամակը 
Բյուլովին)։ 

61 АВПР, ф. Канцелярия, 1907 г., д. 42, л. 209. 
5» ОР. В<1. XXII, № 7379 Լէյոնի 1907 թ. Հուլիսի 28-ի (օդոսաոսէ 10-ի) 

նամակը Բյուլովին/1 

»3 Տե՛ս Н. КЧспШп, նչվ. աչի,., Էչ 284, 
М Տե՛ս СР. ВЙ. XXV, է. I, ЛЙ 8536. 
55 Տե՛ս В О , У01. V I , № 7 1 . 
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թյունները Լոնդոնի հետ. ենթարկվել անգլիական ճնշմանը, կնշանակեր 

սպառնալիքի տակ դնել ռուս-գերմ ան ական հարաբերությունները։ Իզ-

վոլսկին ընտրեց երրորդ ուղին, նա ուղղակի դադարեցրեց բանակցու-

թյունները Գերմանիայի հետ։ Միաժամանակ Լոնդոն ուղարկվեց հան-

գըստացուցիլ մի նամակ, որտեղ ասվում էր, որ Ռուսաստանում, ինչ-

պես Անգլիա յում ու Ֆրանսիա յում, «գերմանական նախագիծը համա-

կրանքի չարժանացավ», և բացատրվում էր, որ Պետերբուրգի և Բեռլի-

նի միշև կարծիքների փոխանակության «միակ նպատակն էր երաշխա-

վորել Ռուսաստանի կենսական շահերը Պարսկաստանում, այսինքն այն 

նույն շահերը, որոնք ճանաչվել են Անգլիայի կողմից նրա հետ վերշերս 

կնքված կոնվենցիայում», մինչդեռ Գերմանիան ցանկանում էր «հաղ-

թահարել Ռուսաստանի սկզբունքային դիմադրությունը Բաղդադի եր-

կաթուղու հարցում» և այդ երկաթուղու նախագծի ո՛չ ֆինանսական և 

ո՛չ էլ տեխնիկական կողմերը կաբինետների միշև երբեք չեն քննարկ-

վեր-
Գերմանիայի հետ բանակցությունները դադարեցնելու համար Իզ-

վոլսկին ընտրեց գործողության բավականին հետաքրքիր մեթոդ։ 1907 թ. 

դեկտեմբերի 7/20-ից (այսինքն՝ Լոնդոն ուղարկված նամակից մեկ օր 

անց) Պետերբուրգից Բեռլին, ռուսական դեսպանության և մասնավորա-

պես Օստեն-Սակենի «անձնական ծանոթության» համար սկսում են ու-

ղարկել Գարտվիգի հեռագրերի պատճենները Բ՛եհ բանում գերմանական 

դեսպանորդի պաշտոնակատար Ռիխտհոֆենի քաղաքական ուժգին գոր-

ծունեության մասին, այն հաշվով, որ Օստեն-Սակենը այդ հեռագրերի 

բովանդակությունը հաղորդի գերմանական արտգործմինիստրությանը51 ։ 

Դեկտ և մբերի 8121-ին Իզվոլ սկին հանդիպեց Պ ետերրուրգում գեր-

մանական նոր դեսպան Պուրտալեսի հետ և խոսակցություն սկսեց Իրանի 

և Բաղդադի երկաթուղու մասին։ «Ես օգտվեցի այդ առիթից, — հաշորդ 

օրը գրում էր նա 0 ստեն-Սա կենին, — որպեսզի բացեիբաց բացատրեմ 

կոմս Պուրտալեսին, որ մեզանում ակամայից կասկածներ են ծագում 

նշված նպատակին հասնելու հնարավորության մասին»։ «Մեր կողմից,— 

հայտարարում է Իզվոլսկին Պ ուրտալեսին,—գոյություն ունի կատարյալ 

պատրաստակամ ություն ընդառաշ գնալու Գերմանիային Բաղդադի եր-

կաթուղու հարցում...», «Սակայն այդ դեպքում Գերմանիան ևս պետք է 

միանգամայն անկեղծորեն հրաժարվի հյուսիսային Պ արս կա и տան ում մեր 

56 В. Տ՜սեսՀէ, Օէսք В е п с к е п й о ^ в {Пр1отаШсЬег БсЬпПигесЬве!. Вс1. I , 
ВегНп, 1930. Տ . 9 » ; տե՛ս Նաև՝ А В П Р , ф. Политархив, д . 3627, л. 13. 

57 Տե՛ս А В П Р , ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 75. 

4» 



քաղաքական-տն տես ական տիրապետող շահերին դիմագրավելուց և նրշ-

ված շրջանում դադարեցնի իր առաջընթաց քաղաքականությունըյ>58.- Այ-

նուհետև մինիստրը սկսում է մեկ առ մեկ թվարկել այն բոլոր փաստերը, 

որոնք վկայում էին Իրանում գերմանական իմպերիալիզմի տնտեսական 

և քաղաքական ակտիվության մասին, սկսած բանկային կոնցեսիայից, 

վերշացրած Ռիխտհոֆենի գործունեության վերաբերյալ վերջին հաղոր-

դագրություններով, չմոռանալով հիշատակել նաև համաձայնագրի գերմա-

նական հական ախ ա գծի վերին աստի՛ճանի կտրուկ բնույթի մասինւ «Եթե 

ի նկատի ունենանք, որ պարոն Շտեմրիխը, Թեհրանում Գերմանիայի դի-

վանագիտական գործունեության այդ եռանդուն գործիչը, այժմ դարձել 

է գերմանական արտաքին գործերի մինիստրի մերձավոր օգնականը,— 

շարունակում էր Իզվոլսկին,—ապա միանգամայն հասկանալի է, որ մենք 

անհանգստությամբ ենք նայում պարսկական գործերի բնագավառում 

Գերմանիայի հետ մեր հարաբերությունների ապագային և ինքներս մեզ 

հարց ենք տալիս, հնարավո՞ր է արդյոք հասնել մեր կողմից այնքան 

ցանկալի համ աձա յնա գրին։ Մենք չենք կարող չզգալ, որ Պարսկաստա-

նում կանգնած ենք պատմական իրավունքների և շահերի հոդի վրա, և 

եթե ստիպված լինենք սրտի ճմլոցով այդ հողի վրա պայքարի դուրս 

գալ Գերմանիայի հետ, իհարկե, միանգամայն խաղաղ պայքարի, դրա 

համար մեր տրամադրության տակ կան ազդու միջոցներ։ Բայց կրկնում 

եմ, մենք անկեղծորեն ցանկանում ենք խուսափել այդ պայքարից և 

գտնել մի այնպիսի ձևակերպում, որը հավասարապես ընդունելի լինի 

երկու կողմերի համար»69։ 

Թեև գերմանական դեսպանը, իր կառավարությանը հաղորդելով այդ 

զրույցի մասին, գրում էր, որ այնուամենայնիվ նա ստացավ այն տպավո-

րությունը, որ Իզվոլսկին «վճռականորեն չի ցանկանում, որ բանակցու-

թյունների թելերը կտրվեն»*", սակայն իրադարձդւթյունները ցույց տր-

վեցին, որ ցարական մինիստրը հենց այդ էր ցանկանում։ Չնայած Բեռ-

լինի բոլոր հավաստիացումներին, որ Իրանում Գերմանիան աշխատում 

է ձեռք բերել միայն առևտրական գործունեության ազատություն՛1 և 

չնայած նրան, որ Բեռլինը Թեհրանից ետ կանչեց Ռիխտհոֆենին և նրա 

58 Նույն տեղում, Д. 21 Г., Л. 5 9 (Իզվոլսկու 1907 թ. դեկտեմբերի 9/22-ի նամակը 

Օստեն-Սակենին)։ 
59 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 21 г., л. 60—61. Պուրաա. 

եսի Հաշվետվությունն այգ մասին տե՛ս ОР, В4. XXV, է. I, № 85Տ2: 
80 Նույն տեղումI 
81 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 75, л. 84—86. 
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փոխարեն նշանակեց Քվադթին, համաձայնագրի վերա բեր յա լ բանակ-

ցություններն ընդհատվեցին համարյա երեք տարի։ 

Բանակցությունների ընդհատումով արտաքնապես թվում էր, որ 

Պ ետերբուրգը ուզում է հակազդել Գերմանիայի գործունեության ակ֊ 

տիվացմ անն Իրանում։ Իսկ անգլիացիների համար ան շատ բանակցու-

թյունների ընդհատումը կարող էր թվալ, որպես Պետերրուրգի վրա 

իրենց ճնշում գործադրելու հետևանք։ Մինչդեռ իրականում, թեև դա 

ուներ որոշակի նշանակություն, պատճառներն ավելի խորն էին։ Կաս-

կած չկա, օրինակ, որ ռուս-գերմ անական բանակցությունների սառեց-

մանը նպաստեց նաև այն, որ շուտով ցարիզմի ուշադրությունը սևեռ-

վեց նրա համար նշանակալիորեն ավելի սուր և վտանգավոր այն իրա-

դարձությունների վրա, որոնք ծավալվեցին Բալկաններում։ 1908— 

1909 թթ. բա լկան յան իրադարձությունների հետևանքով, համաձայնա-

գրի վերաբերյալ հարցը չէր բարձրացվում նաև Բեռլինի կաբինետի 

կողմից• 

Ռուս-գերմ անական բանակցությունների ընդհատումից հետո Բեռ֊ 

լինը Ւեհրանում իր դեսպանորդին խորհուրդ տվեց դրսևորել «զսպվա-

ծություն», հույս ունենալով, որ ռուսները չեն կարող Իրանում երկար 

ժամանակ խաղաղ համագործակցել անգլիացիների հետ և վերշ ի վերշո 

անգլո-ռուսական Անտանտը, որը գերմանացիները համարում էին «չա-

փից ավելի հակաբնականս, ներսից կպայթի62։ Երբ, 1909 թ. փետրվա-

րին, Ավստրո-Հունգարիան առաջարկեց Գերմանիային պայմանավոր-

վել Իրանում՛ Անգլիայի և Ռուսաստանի դեմ համաձայնեցված քաղա-

քականություն վարելու մասին, Բյուլովը խորհուրդ տվեց «թողնել, որ 

նրանք այրվեն սեփական յուղի մեշ»։ Նրա կարծիքով, Գերմանիայի և 

Ավստրո-Հունգարիայի կողմից միջամտությունը միայն «կհամախմբեր 

Անտանտի երկրներըյ>®3» 

Սակայն այգ դիվանագիտական զսպվածությունն ուղեկցվում էր 

Իրանում գերմանական ազդեցությունն ամրապնդելու անդադրում աշ-

խատանքով։ Այդ գործունեությունը ուժեղացավ հատկապես 1908 թ. 

վերջի և 1909 թ. հեղափոխական իրադարձությունների շրջանում։ Գեր-

մանիան սկսեց Իրան ներմուծել մեծ քանակությամբ զենք և զինա-

մթերք6*, որը որպես կանոն բաժանվում էր Հակառուսական տրամ ա-

դրություններ ունեցող ցեղերի շրջանում։ Իրանական Ատրպատականում 

գերմանացիները (հատկապես «Մ ո и սիգ և Շ յո ւն եմ ան» ընկերությունը) 

« ОР, ՑԺ. XXVII, է. II, № 10072. 
63 նույն տեղում, № 10079։ 

м МагНп Вгаа/оЫ Сагу, նչվ- - չ ի . , էշ 1вз, 
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ձեռնամուխ եղան նաև գործարանային տիպի խոշոր ձեռնարկություն-

ներ բացելուն՞5։ Համառ լուրեր էին շրշում նաև այն մասին, որ գերմա-

նացիները պատրաստվում են Թավրիզում բացել նաև զենքի ֆաբրիկա6'։ 

1909, թ. սեպտեմբերին аՄոսսիգ և Շյունեման» ընկերությունը Թավ֊ 

բիզում հրապարակեց շրշաբերական նամակ ուղղված եվրոպական վա-

ճառականներին, որի մեշ առաշարկում էր իր ծառայությունները բեռ-

ների տեղափոխության և ապահովագրման գործում՛1 ։ Դա արդեն ուղ-

ղակի ոտնձգություն էր ռուսական <гՊարսկական փոխադրամ իշոցների 

բյուրոյի» մենաշնորհային իրավունքների նկատմամբ։ Բացի այդ, ПГՄոս-

սիգ և ՇյունեմանՏ> ընկերությոմյր ռուսական ազդեցության գոտում 

սկսեց տարածել մեծ քանակությամբ ապրանքներ"։ Հոկտեմբերին ըս-

տացվեց է՛լ ավելի տագնապալից հաղորդագրություն, որ գերմանացի-

ները իրանական ներքին գործերի մինիստրից թույլտվություն են ստա-

ցել ռուսական կովկասյան սահմանից 100 կմ հեռավորության վրա 

գտնվող Ուր մ իա լճի վրա նավարկություն կազմակերպելու վերաբերյալ։ 

Գերմանական ինժեներները պետք է զբաղվեին նաև լճի շրջանում ճա-

նապարհներ անցկացնելու աշխատանքներով^9* Այդ կոնցեսիան 

խափանելու համար պահանջվեց Բ՚եհրանում ռուսական միսիայի եռան-

դուն ճնշումը շահական կառավարության վրա, որը ստիպվեց այդ կոն-

ցեսիան հանձնել ռուսական аԲ՚ավյրիզի ճանապարհի ընկերությանը»70։ 

Հարկ է նշել, որ 1909 թ. կանցլերի պաշտոնում Բյուլովին փոխա-

րինեց Բեթման-Հոլվեգը։ Քանի որ 1907 թ. անգլո-ռուսական համաձայ-

նագրի կնքումից հետո թշնամական պետությոմւների օղակը ավելի ու 

ավելի էր սեղմվում Գերմանիայի շոլրշը, այդ պատճառով գերմանական 

կառավարող շրջաններն իրենց առաջնահերթ խնդիրն էին համարում 

պայթեցնել թշնամական խմբավորումը, դիվանագիտական կամ ռազ-

մական ճանապարհով նրանից դուրս բերել նրա մեկ կամ մի քանի ան-

դամների։ Հենց այդ խնդիրն էլ դրվեց նոր կանցլեր Բետման֊Հոլվեգի 

վրա, որը հանդիսանում էր գերմանական իմպերիալիզմի аլիբերալ» 

տարատեսակը և գերմանական «միջին եվրոպական դաշինքի» ստեղծ-

ման համոզված կողմնակիցը։ 

65 Տե՛ս Н. Н. Бобынин, Персия, ее экономическое положение и внешняя 
торговля 1901—1923, Тифлис, 1923, стр. 37. 

66 АВПР, ф. Персидский стол, д. 4456, л. 156. 
67 նույն տեղում, թ. 164։ 
68 А. Хащаб, Экономическое положение современной Персии и ее торговля 

с прочими странами. «Мир ислама», СПб., 1912, т. I, № 2, стр. 171. 
89 АВПР, ф. Персидский стол, д. 4456, л. 168. 
70 ЦГВИА, ф. 2000, оп. 1, д. 3906, л. .2. 
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Գերմանական նոր կանցլերը, սակայն, շատ շուտով համոզվեց, որ 

Անտանտի ինքնաքայքայման հույսերը ռեալ չեն։ Այդ պատ՛ճառով, օդ֊ 

տրվելով բարենպաստ պահից, գերմանական դիվանագիտությունն Իրա-

նում ակտիվացրեց իր գործունեությունը նաև քաղաքական բացահայտ 

միշամտության բնագավառում։ 1909 թ. հոկտեմբերին ռուսական մի-

սիային սկսեցին լուրեր հասնել իրանական որոշ մինիստրների և գեր-

մանական ռազմական գործակալի միշև աշխույժ կապերի մասին։ Շա-

հական առաջին մինիստր Սեփահդարը ռուսական դեսպանորդ Պոկլևս-

կի-Կոզելլի ճնշման տակ <гխոստովանեց», որ ինքը, իսկապես, տեսակ-

ցություն է ունեցել գործակալի հետ, դրան ավելացնելով, որ Պարսկաս-

տանում գոյություն ունեն զանազան կոմիտեներ, որոնք կցանկանային 

պարսկական բանակի ուսուցումը հանձնել գերմանացիներինյ>7՝։ 

1910 թ. սկզբին գործը հասավ Պետերբուրգի և Բեռլինի միշև հա-

րաբերությունների նշանակալից սրմանը։ Դրան մեծապես նպաստեց 

նաև այն, որ Ան գլի ան և Ռուսաստանը իրանական կառավարության 

խնդրանքով որոշեցին Իրանին հատկացնել 10 միլիոն ֆրանկի չափով 

կանխավճար։ Գերմանական դիվանագետների համար դժվար չէր հաս-

կանալ, որ կանխավճարի պայմանները73 կոչված էին ապահովելու ռուսա-

կան ցարիզմի և անգլիական իմպերիալիզմի մենաշնորհային դիրքերն 

Իրանում և ուղղված էին առաջին հերթին Գերմանիայի դեմ։ 

Բեռլինը առիթը բաց չթողեց Պետերբուրգի կաբինետի վրա կրկին 

ճնշում գործադրելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի մինիս-

տրի մոտ 1910 թ. հունվարի 5/18-ին դիվանագիտական ընդունելու-

թյան ժամանակ Պուրտալեսը Իզվոլսկուն հաղորդեց, որ իրեն հանձնա-

րարված է բողոքել վերոհիշյալ հարցի առթիվ3։ 

Գերմանիայի կողմից ձեռնարկված քայլը ցարական արտաքին 

գործերի մինիստրությունում առաջ բերեց ընդհանուր տագնապ։ «Գեր-

մանացիները մեզ միշտ ասում էին, — գրում էր իրանական գործերով 

զբաղվող մինիստրության չինովնիկներից մեկը, — որ իրենք պարսկա-

կան գործերում շահագրգռված են ոչ թե քաղաքականապես, այլ միայն 

տնտեսական առումով։ Սակայն նրանց ներկա ելույթը տեղի է ունենում 

զուտ քաղաքական հողի վրա։ Եթե մենք այժմ զիջենք նրանց, դա կը-

նշանակի թույլ տալ Գերմանիային մասնակցել պարսկական քաղաքա-

71 АВПР, ф. Персидский стол, д. 4456, л. 179. 
'» Մանրամասն տե՛ս «Сборник дипломатических документов, касающихся 

событий в Персии», вып. IV, стр. 51—52. 
73 АВПР, ф. Персидский стол, д. 4457, л. 10. 
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է 

կան ութ չան լւ, և աչդ քայլը կլինի անդառնալի»։ Հեղինակը այնուհետև 

խորհուրդ էր տալիս Բեռլինին տալ «վճռական հակահարված»՜՝, 

Իզվոլսկին անմիշապես կապվեց Լոնդոնի հետ՝ գործողությունների 

ընդհանուր պլան մշակելու համար7Տ։ Վերշ ի վերշո որոշեցին գործել ա-

վելի զգույշ, քան դա առա շար կվում էր ցարական չինովնիկի կողմից79» 

Սակայն Պետերբուրգի կաբինետի պատասխանը Պուրտալեսի բողոքին 

չբավարարեց Բեռլինին։ Այնտեղից սկսեցին իսկական «հոգեբանական 

գրոհ», նպատակ ունենալով ստիպել Ռուսաստանին համաձայնության 

մեշ մտնել Գերմանիայի հետ։ Պ ուրտալեսին հանձնարարվեց ակնարկել 

Իզվոլսկուն, որ, եթե Պետ երբ ուրգը Գերմանիային զիշում ներ չանի Բաղ-

դադի երկաթուղու ՛հարցում, հնարավոր է գերմանական քաղաքականու-

թյան հետագա ակտիվացումն Իրանում։ Դեսպանի անձնական տեղե-

կության համար. հաղորդվում էր, որ Իրան է մեկնում «Դ ոյչե Օրիենտ 

բանկի» ներկայացուցիչ Սայիդ Ռյութեն, որին հանձնարարված է «իրա-

դրության հետ ծանոթանալու համար ուղևորություն կատարել Բ՛եհ բա-

նից Բազդադ՝ Խան եկին ի վբայով (այսինքն՝ ապագա երկաթուղային 

ճյուղի ուղեգծով)։ Ռյութեի ճանապարհորդության գլխավոր նպատակն 

էր,—ինչպես խիստ մտերմաբար հաղորդվում էր Պոլրտալեսին, — «պա-

րոն Իզվոլսկուն դարձնել ավելի զիշող մեր ցանկությունների նկատ-

մամբ»71։ Հիշյալ բանկի կողմից Ռյութեին հանձնարարված էր նաև պար-

զել Թեհրանոլմ բանկի բաժանմունք բաց անելու հնարավորությունը781 

Հարկ է նշել, որ Բեռլինի և Ս տամ բուլի միշև նախապես համաձայնեց-

ված ծրագրով Թուրքիան անմիշապես աշակցություն ցույց տվեց Սայիդ 

Ռյութեի միսիային։ Թուրքական գործակալությունը Թեհրանի շուկայում 

և հասարակական այլ վայրերում սկսեց լուրեր տարածել Իրանում «գեր-

մանացիների օգտակար գործունեության» մասին, ձրիաբար բաժանում 

էր թուրքական թերթեր, որոնք լեփ-լեցուն էին հակառուսական հոդ-

վածներով և այնպիսի նյութերով, որոնք աշխ՛ատում էին համոզել ըն-

թերցողին, որ Իրանի միակ փրկիչը Գերմանիան էո։ Ընդհանրապես 

74 АВПР, ф. Персидский стол, д. 4456, л. 231—232. 
" В. БЫЬег։, "սչվ. աշխ., ВсЗ. I, № 153. 
76 Պետերբուրգի պատասխանը, Պ ուրտալեսին հանձնվեց 1910 թ. հունվարի 27-ին 

(փետրվարի 9-ին), տե՛ս ОР, ВЙ. XXVII , է. II; № 10091, Ап1аее. Տե՛ս Նաև՝ 
В. ՏԱԵքՈ նչվ. աչի,., Вй. I, № 157. 

" ОР, В(1. XXVII, է. II, № 10093. (Տե՛ս ՇյոՆԷ 1010 թ. փետրվարի 13)23-ի 
Նամակը ՊուրաալեսիՆ), 

78 Ս. Ռյութեի և նրա միսիայի մասին մանրամասն տե՛ս МагНп ВгаЛ/ОгЛ Сагу, 
•եչվ. աչի., էչ 124—133, 

79 «Русское слово», 1910 г., 13 мая.. 
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Իրանում Թուրքիայի Հետ համագործակցությունը Գերմանիայի առշև 

բաց էր անում ուղղակի փայլուն հեռանկարներ։ Այդ պատճառով գեր-

մանական իմպերիալիզմը նպա տա կա գրում ու հրահրում էր Օսմանյան 

կայսրության ագրե՛սիվ զավթողական քաղաքականությունն Իրանում, 

որին նա ձեռնամուխ էր եղել 1905 թվականից և որը շարունակվեց 

ընդհուպ մինչև առաշին համաշխարհային պատերազմը՛0^ 

Բաղդադի երկա թուղու հարցում 1910 թ. Գերմ անիայի ակտիվ քա-

ղաքականության պատճառները, բացի մի շարք այլ հանգամանքներից, 

թաքնված էին նաև նրանում, որ դեռևս 1909 թ. դեկտեմբերին Թեհրա-

նում գերմանական դեսպանորդ Քվադթը իր կառավարությանն առաջար-

կեց Իրանում Գերմանիայի քաղաքական գծի նոր տարբերակ։ Նրա էու-

թյունը կայանում էր նրանում, որ այդ երկրռւմ կարևոր կոնցեսիաներ 

ստանալուց հրաժարվելու դիմաց Գերմանիան պետք է փոխհատուցում 

ստանար Ռուսաստանից այն առումով, որպեսզի վերջինս աշակցեր 

Գերմանիային Բաղդադի երկաթուղու շինարարության հարցում՛՝։ Սա-

կայն գերմանական գրոհը Ռուսաստանի, ինչպես նաև Անգլիայի նկատ-

մամբ 1910 թ. չէր սահմանափակվում միայն Բաղդադի երկաթուղու 

պրոբլեմի շրջանակներում։ Այսպես, 1910 թ. մարտի սկզբին Թեհրա-

նում հայտնվում են ինչ-որ «Միջազգային սինդիկատի» ներկայացու-

ցիչներ, որի կազմը ռուսական միսիան այդպես էլ չկարողացավ պար-

զել, սակայն արտաքին գործերի մինիստրության տվյալների համաձայն 

նրա մեջ մտնում էին գերմանական կապիտալիստները՛3։ Սինդիկատը 

շահական կառավարությանն առաջարկեց 500 հազար ֆունտ ստերլինգի 

չափով կանխավճար (այսինքն՝ 100 հազարով ավելի, քան տալիս էին 

Անգլիան և Ռուսաստանը միասին)։ Այնուհետև, Իրանում սկսեցին լու-

րեր պտտվել այն մասին, որ իբր Գերմանիան առաջարկել է շահական 

կառավարությանը մի խոշոր փոխառություն՛3» Թեև Սեփահդարը, ի պա-

տասխան Պոկլևսկի-Կոզելլի հարցման, կտրուկ կերպով ժխտեց այդ 

լուրը՛*, սակայն Պետերբուրգի անգլիական դեսպանությունից ստացվեց 

մի հաղորդագրություն, որտեղ խորհրդապահորեն հայտնվում էր, որ 

Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Վ. Ա. Րայրուո յ յան , Թուրքիայի քաղաքականու-
թյունը Իրանի նկատմամբ XX դ. սկզբին, «ГՄերձավոր և Միջին արևելքի երկրներ և ժո-
ղովուրդներ», հ. 5 (Թուրքիա), էչ 319—357։ 

8 1 ОР, ВЙ. XXVII, է. II, № 10090. 
82 ЦГВИА, ф. 2000, Д. 1380, Л. 173. 
81 ЦГВИА, ф. 2000, д. 3897, л. 132 և д. 3898, л. 39. 
14 Նույն տեղում, թ. 13Տ։ 
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Բ՚եհրանում անգլիական դեսպանորդ Բարկլայի հետ խոսակցության ժա-

մանակ իրանական ֆինանսների մինիստրը հաստատել է այդ փաստը՛*ւ |՛ 

Միաժամանակ ռուսական հաշվառու֊վարկատոլ բանկի Մաշհադի բա-

ժանմունքից հաղորդագրություն ստացվեց, որ գերմանական կապիտա-

լիստներն աշխատում են ձեռք բերել ռուսական իմպերիալիզմի համար 

խոշոր ռազմաստրատեգիական և առևտրական նշանակություն ունեցող 

Մաշհադ—Գաուդան ճանապարհի կոնցեսիան, դրա համար առաշարկելով 

2,5 միլիոն ռուբլի"։ 

Մի խոսքով, արդեն բացահայտ նշաններ կային Իրանում գերմա-

նական իմպերիալիզմի տնտեսական և քաղաքական կտրուկ ակտիվաց-

ման մասին։ Այդ առթիվ Պոկլևսկի-Կոզելլի կատարած հարցմանը Քվադ-

թը պատասխանեց, որ իր կարծիքով «ներկայումս այստեղ գերմանա-

կան ձեռներեցության համար բացվում է լայն ասպարեզ, և ինքը գբա-

նում է, որ Գերմանիան շպետք է Պարսկաստանում հրաժարվի իր դիր-

քերից բացառապես Ռուսաստանի նկատմամբ տածած սենտիմենսյալ 

բարեկամության պատճառով»։ նա պետք է կամ գործի ակտիվորեն հօ-

գուտ առևտրի և Իրանում գերմանական ձեռնարկությունների զարգաց-

ման և կամ հրաժարվի այդ բոլորից համապատասխան փոխահատոլց-

ման դիմաց և ապա փակի իր միսիան Թեհրանում, այն փոխարինելով 

գլխավոր հյուպատոսությամբ։ Քվադթը հայտնեց նաև այն միտքը, որ 

аպետք է շտապել լուծում տալ այդ երկընտրանքին, որովհետև կողմ-

նակի ճանապարհով իրեն հասած տեղեկությունների համաձայն կան-

խավճարի համար Ռուսաստանի և Անգլիայի կողմից դրված պայման-

ները այնպիսին են, որ Պ ար սկաս տանը շուտով բոլոր տեսակետներից 

կընկնի մի վիճակի մեշ, երբ նրա ձեռքերն ու ոտքերը կապված կլինեն, 

որի հետևանքով անուղղակի կերպով կարող է տուժել գերմանական 

առևտուրը»։ Պոկլևսկու այն հարցին, թե ինչպիսի փոխհատուցումներ 

նա ի նկատի ունի, Քվադթը ցույց տվեց իր սեղանին դրված Բաղդադի 

երկաթուղու մասին ռուսական և գերմանական կառավարությոմւների 

գրագրության պատճենները և ափսոսանք հայտնեց, որ չգիտի, թե 

аկարո՞ղ է արդյոք այդ ճանապարհի շինարարության գործերի ներկա 

վիճակի պայմաններում նման փոխհատուցում՛ը համարել բավարար»'7։ 

Ակնարկը միանգամայն պարզ էր. Պետերբուրգից պահանջում էին 

վերսկսել ընդհատված բանակցությունները։ Ընդ որում գերմանական 

35 АВПР, ф. Политархив, д. 3628, л. 121. 
м ЦГВИА, ф. 2000, оп. 1, д. 3898, л. 31. 
87 АВПР, ф. Персидский стол, д. 4456, л. 244 Պ*կլևսկի.կ„ՂեԱի 

1010 թ. փետրվարի 19-ի (մարտի 4-ի) Հաղորդագրությունը Իգվոլոկուն), 
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կողմը հասկացնում էր, որ ինքը բնավ մտադիր լէ հրաժարվել Իրանում 

երկաթուղային շինարարության իր ծրագրերից։ Այդ կապակցությամբ 

ցարիզմի դրությունը բարդանում էր նրանով, որ 1910 թ. լրանում էր 

Ռուսաստանին տված շահական կառավարության պարտավորության 

ժամկետը՝ Իրանում երկաթուղիներ չկառուցելու վերաբերյալ։ Բեռլի-

նում ռուսական գործերի հավատարմատարի հետ զրույցի ժամանակ 

Շյոնը հայտարարել էր, որ երկու պետությունների՝ Իրանում երկաթու-

ղային մենաշնորհ ձեռք բերելու ձգտումը հակասում է բաց դռների և 

տնտեսական իրավահավասարության սկզբունքին, որի մասին բազմիցս 

հայտարարել են Անգլիան և Ռուսաստանը։ «Բ՚եև ներկա պահին Գեր-

մանիան չի էլ պատրաստվում շահի տիրապետություններում ձեռնա-

մուխ լինել երկաթուղային շինարարության, այնուամենայնիվ, դրա 

հնարավորությունը ապագայում չի բացառվում», հատկապես վերշին 

ժամանակներս «Պարսկաստանի նկատմամբ գերմանական ֆինանսա-

կան շրջանների դրսևորած հետաքրքրության պատճառով»"։ 

Երբ այդ առթիվ Պ ետերրուրգում Իզվոլսկին դիտողություն արեց 

Պ ուրտալեսին, որ 1907 թ. Գերմանիան, արդեն, համաձայնվել է հրա-

ժարվել Իրանի հյուսիսում երկաթուղային կոնցեսիաներից, դեսպանն 

առարկեց, ասելով, որ Գերմանիան դեռևս ոչ մի բանից չի հրաժարվել, 

նաև ավելացրեց, որ «մեր հրաժարումը երկաթուղային կոնցեսիաներից 

մենք պատկերացնում ենք միայն այն դեպքում, եթե մեզ արվեն բավա-

րար զիշոլմներ մյուս բնագավառներում»։ Միաժամանակ Պուրտալեսը 

՛հիշեցրեց, որ • Ռուսաստանը մինչև այժմ պատասխան չի տվել Գերմա-

նիայի ներկայացրած առաջարկություններին89» Դեսպանի այս խոսքին 

անմիջապես հետևեց Բեռլինի կաբինետի առաջարկությունը բանակցու-

թյունները վերսկսելու մասին։ Ընդ որում Պուրտալեսը բանավոր կեր-

պով հասկացրեց ցարական դիվանագետներին, որ Իրանում բացի ռու-

սական ազդեցության գոտուց գոյություն ունի նաև 1907 թ. անգլո-ռու-

սական համաձայնագրով սահմանված ընդարձակ չեզոք գոտի, որը բաց 

է այլ պետությունների գործունեության համար։ Այսպիսով, Գերմա-

նիան ընդլայնում էր Իրանի նկատմամբ իր հավակնությունների 

շրջանակը, ձգտելով այդ երկրռւմ ձեռք բերել այնպիսի դիրքեր, որոնք 

իրենց նշանակությամբ շատ քիչ էին զիջելու Անգլիայի և Ռուսաստանի 

98 ОР, Вс1. XXVII, է. II, 10102 (Շյոնը՝ Պուըտալեոին, 1910 թ. մարտի 

10129), 
89 նույն տեղում, Л? 10103 (Պուրտալեսը՝ Բետման-Հոլվեգին, 1910 թ. մարտի 

18/31), 
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տիրապետող դիրքերին։ «Գերմանական իմպերիալիզմի նպատակները,— 

գրում էր Օստեն-Սակենը արտաքին գործերի մինիստրի տեղակալ Սա-

գոն ո վին,— պարզվում է, որ շատ ավելի էական ու կոնկրետ են, քան 

կարելի էր ենթադրել Պ ետերրուրգում կոմս Պուրտալեսի և, նույնիսկ, 

Բեռլինում բարոն ֆոն Շյոնի արած պլատոնական հայտարարություն-

ներից^0 ։ 

Ցարական դիվանագիտությանը մեծապես անհանգստացնում էր 

նաև այն, որ «Գերմանիայի իղձերըа ուղղված են գլխավորապես ռու-

սական ազդեցության գոտու կողմը, և որ «Բեռլինի կաբինետը որոշ 

հույսեր էր տածում որոշակի գնով շահելու Անգլիայի, եթե ոչ համա-

կրանքը, գեթ նրա պասսիվ վերաբերմունքը այդ իղձերի նկատմամբл91» 

1910 թ. գարնանը Իզվոլսկին գտնվում էր արտասահմանում՝ հեր-

թական արձակուրդի մեշ։ Ապրիլի 13/26-ին գերմանական արտգււրծ-

մինիստրությունում հերթական դիվանագիտական ընդոմւելության ժա-

մանակ ֆոն Շյոնը Բեռլինում ռուսական դեսպանության խորհրդական 

Շեբեկոյին ակնարկեց, որ ինքը «շատ երջանիկ» կլիներ Պետերբուրգ 

վերադառնալու ճանապարհին Բեռլինում հանդիպել ռուսական արտա-

քին գործերի մինիստրի հետ։ Շեբեկոն ֆոն Շյոնի առաշարկությունն 

անմիշապես հաղորդեց իր ղեկավարությանը՛'2։ Իր հերթին Ս ագոնովը 

նամակը շտապ ներկայացրեց Նիկոլայ 11-ին, որը դրեց հետևյալ մակա-

գրությունը. «վատ չէր լինի, եթե Ալեքսանդր Պետրովիչը (Իզվոլսկին — 

4 . р . ) մի քանի ժամով կանգ առներ Բեռլինում»93։ Ապրիլի 22-ին (մա-

յիսի 5-ին) շտապ հեռագրով Սազոնովը հրահանգեց Շեբեկոյին որևէ 

կերպ նախազգուշացնել Փարիզից արդեն դուրս եկած Իզվոլսկուն ցարի 

հայտնած ցանկության մասին9*։ Այս իրադարձություններից անտեղյակ 

մինիստրին իջեցրին «Նորդէքսպրեսից» և ուղարկեցին Շյոնի հետ հան-

դիպելու։ 

Խոսակցությունն անմիջապես ընթացավ Իրանի մասին։ Գերմանա-

կան պետական քարտուղարը սկսեց Պետերբուրգի և Լոնդոնի հասցեին 

հանդիմանությունից, նշելով, որ իրանական հարցում Գերմանիան միշտ 

էլ եղել է լոյալ և չի աշխատել ստանալ ոչ մի նշանակալից կոնցեսիա։ 

Մինչդեռ Անգլիան և Ռուսաստանը չեն ցանկանում հավատարիմ մնալ 

90 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 21 г., л. 113. 
81 Նույն տեղում, էշ 113—114, 
92 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 78, л. 78. 
93 АВПР, ф. Канцелярия, 1910 г., д. 19, л. 20. 
94 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 78, л. 81 об. 
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իրենց խոստմանը՝ Իրանում առևտրական գործունեության համար «բաց 

դռների» սկզբունքը պահպանելու հարցում։ Շյոնն այնուհետև հույս 

հայտնեց, որ երկու• պետությունները լեն պնդի իրանական կառավա-

րությանը ներկայացրած իրենց պահանջները, որովհետև դրա դեմ դուրս 

կգա ինչպես Գերմանիայի, այնպես էլ մյուս պետությունների «հասա-

րակական կարծիքը», իսկ «դա ոչ միայն էապես կդժվարացներ, եթե 

անհնարին չէր դարձնի, համաձայնության ձեռքբերումը Գերմանիայի, 

Անգլիայի և Ռուսաստանի միջև ասիական հարցերի վերաբերյալ, որի 

մեջ շահագրգռված են բոլոր մասնակիցները, այլև անբարենպաստ կեր-

պով կազդեր նաև պետությունների միջև ընդհանուր հարաբերություն-

ների վրա, որոնք Գերմանիան կցանկանար դարձնել ավելի բարեկամա-

կան և վստահությամբ լի»։ Շյոնը չմոռացավ նաև հիշեցնել Իզվոլսկուն 

Պետերբուրգի կողմից ընդհատված բանակցությունների մասին։ 

Իր հերթին, ցարական արտաքին գործերի ղեկավարը պատճառա-

բան ո ւթ յո ւնն ե ր էր բերում, որ ինքը տեղյակ չէ վերջին իրադարձություն-

ներին և չի կարող Շյոնին որևիցե պարզաբանում տալ, բայց և չթաք-

ցըրեց, որ !ւ Լոնդոնում, 1լ Պ ետերրուրգում անհանգստացած են Իրանում 

Գերմանիայի ակտիվ գործունեության պատճառով։ Ընդհատված բա-

նակցությունների վերաբերյալ մինիստրը հավաստիացրեց, որ «մեծ 

նշանակություն է տալիս Գերմանիայի հետ համաձայնության գալու 

հարցին և Պետերբուրգ վերադառնալուց հետո անմիջապես կզբաղվի այդ 

խնդրովЛ95» 

Բեռլինը, սակայն, չբավարարվեց այդ զրույցով։ Երկու օր անց 

Բետմ ան-Լոլվեգը Լոնդոնի և Պետերբուրգի իր դեսպաններին ուղարկեց 

հեռագրեր, որոնց մեջ ցուցում էր տրվում հայտարարել երկու պետու-

թյունների մինիստրներին, որ համաձայն 1873 թ. գերմանո-իրանական 

պայմանագրի Գերմանիան Իրանում ունի «առավել բարենպաստութ յան» 

իրավունք և այստեղից բխող հավակնություններից պատրաստ է հրա-

ժարվել միայն «Անգլիայի և Ռուսաստանի հետ բարեկամական պայ-

մանագրային համաձայնության միջոցով»։ Սակայն այդ համաձայնու-

թյունը կարող է բարդանալ, եթե պետությունները պնդեն ընդունելու 

կոնցեսիաների վերաբերյալ իրենց պահանջներըи» 

Հաղորդելով կանցլերի խոսքերը Իզվոլսկուն, Պուրտալեսը ավելաց-

»» ОР. ВС1. XXVII, է. II, № 10113 (Եյ-՚եէ Ы10 թ. ապրիլի 34-ի (մայիսի 7-է) 

զեկուցագիրը ՎիլԱլմ Ո-ի%), 

"« ОР, Вс1. XXVII, է. II, № 10114 (ԲեամանՀսլվեգը՝ Կյ,ւլմա%ի% 1010 թ. 
ա,գրի լի 26-է % (մայիսի 8-ին), 
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րեց, որ ցանկալի այդ համաձայնագիրը կնքվի ավելի վաղ, քան 

Գերմանիան аհասարակական կարծիքի ազդեցության տակ» ստիպված 

լինի պնդելու իր իրավունքների վրա։ Սակայն մինիստրը կրկին վկայա-

կոչեց այն, որ դեռևս լրիվ չի ծանոթացել իրերի վիճակի հետ և խուսա-

փեց որոշակի պատասխան տալուց97։ 

Այնժամ Բեռլինը հրահանգ ուղարկեց անգլիական և ռուսական կա-

ռավարություններին քգաշտոնապեսէ նախազգուշացնելու, որպեսզի 

նրանք Գերմանիային չդնեն կատարված փաստի առշև և դրանով իսկ 

չստիպեն նրան առաշադրություն կատարել իրանական կառավարության 

մոտ՛, մեղադրելով նրան առավել բարենպաստութ յան իրավունքի խախտ-

ման մեշ9', 

Գերմանական իմպերիալիզմի ճնշումը գնալով ուժեղանում էր։ Ան-

հրաժեշտ էր ինչ-որ բան վճռել։ Ռ՛ուս-գերմ անական հարաբերություն-

ների նոր սրումը, որով Ապառնում էր Շյոնը Իզվոլսկու հետ խոսակցու-

թյան ժամանակ, ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում ցարիզմի շա-

հերին։ Անհրաժեշտություն զգացվեց զիշումներ անել։ Պ ետերբուրգն ու 

Լոնդոնը, բանակցություններից հետո, որոշեցին հրաժարվել Իրանին 

ներկայացված այն պահանշից, որտեղ ասվում էր, որ վերշինս օտար-

երկրացիներին չպետք է տա այնպիսի կոնցեսիաներ, որոնք կարող են 

խախտել Անգլիայի և Ռուսաստանի քաղաքական կամ ստրատեգիական 

շահերը։ նրանք սահմանափակվում էին միայն նրանով, որ, եթե շահը 

аհաղորդակցության ճանապարհների, հեռագրական գծերի կամ նավա-

հանգիստների» վերաբերյալ որևիցե կոնցեսիա տալու ցանկություն ու-

նենա, պետք է նախապես այդ առթիվ մտքեր փոխանակի Լոնդոնի և 

Պետ երբուրգի հետ99։ Այս ոգով կազմված նոտան հանձնվեց Իրանին, 

ընդ որում դեսպանորդին հրահանգ տրվեց, որ կարիք չկա սպասելու 

հիշյալ նոտայի պատասխանին100։ 

Պ ուրտալեսին հաղորդելով ընդունված որոշման մասին, Իզվոլսկին 

հույս հայտնեց, որ իրանական կառավարությանը տրված հաղորդման 

բովանդակությունը, և՚ ձևը առաշ չի բերի Գերմանիայի բողոքը։ 

Զրույցի վերշում նա մեկ անգամ ևս հավաստեց Պետերբուրգի կարի֊ 

97 Նույն տեղում, К 10115 (Պուրտալեսը՝ Բետմ ան-Հոլվե գին, 1910 թ. ապրիլի 

26-ին (մայիսի 9-ի ն), 

Տ» Նույն տեղում, Л 10117 (Շյոնը՝ Մետերնիխին, 1910 թ. ապրիլի ? Տ (մայիսի 

1 2 ) ֊ ի ն , նույնանման հեռագիր ուղարկվեց նաև Պոլրտալեսին։ 
99 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 30а, л. 51. (Իզվոլսկի՛ն՝ 0»-

տեն-Աակենին, 1010 թ. մայիսի 0;10-ի%), 
100 «Сборник днпл. докум.», вып. IV, стр. 188—189. (Բեոյինի իորՀրգով 
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նետի «Համոզմունքը» իրանական գործերի վերաբերյալ «գերմանական 

կառավարության Հետ բարեկամական Համաձայնության գալու հնարա-

վորության մասին»՝ և իր մտադրությունը «Հնարավորին չափ կարճ ժամ-

կետի ընթացքում» վերսկսել 1907 թ. ընդհատված բանակցությունները:-

Այս խոսակցության բովանդակությունը հեռագրով հաղորդվեց Օստեն-

Սակենին, որպեսզի նա ևս իր հերթին դրա մասին տեղեկացնի Բեռլինի 

կաբինետին՝"՝, 

Այսպիսով, ցարիզմը ստիպված էր տեղի տալ գերմանական իմ-

պերիալիզմի ճնշմանը։ Օրակարգում գրված էր համաձայնագրի հարցը, 

1910 թ. Պ ետերրուրգում սկսեցին նախապատրաստություններ տեսնել 

հատուկ խորհրդակցություն գումարելու համար, որի ժամանակ պետք 

է մշակվեին այն պայմանները, որոնց դեպքում Ռուսաստանը կարող էր 

Համաձայնվել բավարարելու գերմանական պահանշ ները։ Դատելով 

Շյոնի և Պ ուրտալեսի Հայտարարություններից դրանք հիմնականում 

հանգում էին Հետևյալին. 1. Ռուսաստանը պարտավորվելու էր կառու-

ցել Բ՛եհ բա ն — Խան եկին երկաթուղին, թեկուզև գերմանական կապիտալ-

ների մինիմալ մասնակցությամբ և 2. Իրանում գերմանական առևտրին 

պետք է տար լրիվ ազատություն։ 

Այդ խորհրդակցության առթիվ հանգամանալից տեղեկանքում, որը 

կազմված էր ցարական մինիստրությունում, խոստովանվում էր, որ «Գեր-

մանիան ըստ երևույթին վճռական ձևով մտադիր է այսպես թե այնպես 

մեզ հետ որոշակի Համաձայնության գալ նշված երկու կետերի առթիվ, 

և եթե մենք ցանկանում ենք մեզ Համար ապագայում ապաՀովել գոր-

ծողությունների ազատություն Հյուսիսային Պարսկաստանում, և դա-

դարեցնել Թեհրանում մեր դեմ ուղղված դավերը, մենք այլ ելք չունենք, 

քան համաձայնության մեշ մտնել Բեռլինի կաբինետի հետ մեզ համար 

հնարավորին չափ ձեռնտու պայմաններով»102» 

Իսկ Բեռլինում, ստանալով հաղորդագրություն Իզվոլսկու խոստ-

ման մասին՝ «կարճատև ժամկետում» վերադառնալ ընդհատված բա-

շաՀակաՆ կաո.աւ/արութ.յոլ.նն, այնուամենայնիվ, ուղարկեց պատասխան նոտա, 

որովՀետև լռությունը կարող էր ընկալվել որպես Համաձայնություն, սակայն 

ստացված ՀրաՀանգի Համաձայն ո ՛ չ ռուսական և ո ՛ չ էլ անգլիական դեսպանորդները 

այն չընդունեցին, (Տե՛ս Շտեմրիխի 1010 թ. Հունիսի 8/21-ի զեկուցագիրը՝ 

ОР. ВЙ. XXVII, է. II, № 10131 և Պոկչեսկի-Կոզելլի 1910 թ. օգոստոսի 24-ի 

(սեպտեմբերի 6-ի) Հեռագիրը՝ .Сборник ДИПЛ. ДОКуМ." , ВЫП. V, С'Гр. 86). 
101 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 30а, л. 51. 
102 ЦГВИА, ф . 2000, Д. 1380, Л. 175 (արագործմինիստրության 1010 թ. 

մայիսի 12/ 25-ի տեղեկանքը), 
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նակցություններին, որոշեցին միառժամանակ ձեռնպահ մնալ հետագա 

առաջադրություններից և սպասել մյուս կողմի առաջարկություններին՝03։ 

Այդ որոշումը, Բետման-Հոլվեգի խոստովանությամբ, նշանակա-

լից լափով բացատրվում էր նաև նրանով, որ գերմանական ֆինան-

սիստները «դեռևս հակում չունեին» ստանալու կոնցեսիաներ, որոնց 

մասին հիշատակվում էր անգլո-ռուսական նոտայում՝"*։ «Դոյչե օրիենտ 

բանկը» կտրուկ կերպով հրաժարվեց Գվինների կողմից ստացված բան-

կային կոնցեսիայի օգտագործումից10°, և նրա ներկայացուցիչը, որը 

(Շյունեմանի խնդրանքով) մեկնել էր Թավրիզ՝ այդ քաղաքում բանկի 

բաժանմունք կազմակերպելու պայմանները պարզելու համար, Իրանը 

համեմատեց քամված լիմոնի հետ, որից այլևս ոչինչ չես քամի՜՝00։ 

էԴոյչե օրիենտ բանկը» Ռյութեին ուղարկեց հետազոտելոլ իրանական 

պայմանները միայն արտգործմինիստրության ճնշման տակ107։ Ֆինան-

սական տեսակետից Իրանը հատուկ հետաքրքրություն չէր ներկայաց-

նում գերմանական կապիտալիստների համար, որոնք արդեն մինչև կո-

կորդը զբաղված էին Մերձավոր արևելքի ձեռնարկություններով։ Միջին 

արևելքում գերմանական էքսպանսիայի նախաձեռնողն ու առաջ մզողը 

Բեռլինի կաբինետն էր, որը դա դիտում էր որպես գերմանական իմ-

պերիալիզմի ընդհանուր հարձակման օղակներից մեկը՝ «արևի տակ 

տեղ ունենալու» պայքարում։ 

Ա յսպիսով, ստիպելով Պետերբուրգի կաբինետին համաձայնվել 

բանակցությունների վերսկսմանը, Բեռլինը գերադասեց հետագա նա-

խաձեռն ութ յո մյը տրամադրել ռուսներին։ Իզվոլսկուն ուղղված Օստեն-

Սակենի հեռագրում հայտնվում էր, որ «բարոն Շյոնը անհամբերու-

թյամբ սպասում է 1907 թ. բանակցությունների վերսկսմանը և ձերդ 

գերազանցության կողմից խոստացված առաջարկություններին»՝0*։ 

Սակայն անգլիական գործերի հավատարմատարի հետ զրույցի ժա-

մանակ, Շյոնը անզգուշություն ունեցավ ասելու, որ Իզվոլսկու հետ 

զրույցից և Իրանին ներկայացված անգլո-ռուսական նոտայի նոր խըմ-

բագրության մասին հաղորդումից հետո, իրանական հարցը «կորցրեց 

ОР, XXVII /II, >6 10130 (Բեաման-ՀոլվեգԱ՝ Ջէոկուն, 1010 թ. մայիսի 

20-ին (Հունիսի 2-ին), 
104 Նույն տեղում, 

1М М. ВгайГогЛ Сагу. նչվ. աչի., էչ 124. 
Xм Նույն տեղում, էչ 135։ 
107 Նույն տեղում։ 
108 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 30а, л. 55 об. (Օստեն-

Սակենը* իղվոլսկուն, 1910 թ, մայիսի 7/20-ին), 
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իր սրությունըյյ և որ ինքը ցուցում է տվել Մ ետտերնիխին այլևս այն՛ 
չշոշափեի։ Շյոնի խոսքերը անմիջապես հաղորդվեցին Պ ետերբոլրգ՝ 
որաեղ ուշադրություն, դարձրին, որ Պուրտալեսը ևս վերջին ժամանակ— 
ներում չէր վերադառնում իրանական հարցին, «իսկ ընդհանուր խոսակ-
ցությունների ժամանակ դրսևորում էր ավելի փափկությունл111 և բա-
նակցությունների վերականգնման միտքը կրկին հետաձգեցին։ Ցարա-
կան դիվանագետները հասկանում էին, որ բանակցությունների ժամա-
նակ իրենք ստիպված կլինեն զիջումներ անել և աշխատում էին հնա-
րավորին չափ հետաձգել այդ պահը։ 

Սակայն հարցը երկար ժամանակ հետաձգել չհաջողվեց։ 1910 թ.-
հունիսի կեսին Շյոնը Փարիզում դեսպան նշանակվեց և արտաքին գոր-
ծերի պետական քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրեց Կիդերլեն-Վեխտե-
րը։ «Ես այժմ, թեև դեռ չեմ կարող արտահայտվել նոր պետական քար-
տուղարի ապագա գործունեության ուղղության մասին, — գրում էր Օս-
տեն-Սակենը, — սակայն միայն կանխատեսում եմ, որ ֆոն Կիգերլեն-
Վեխտերի հայտնվելը կայսերական դեպարտամենտի ղեկավարի դերում՛ 
ավելի շուտ կարող է ուժեղացնել, քան թուլացնել գերմանական քաղա-
քականության ձգտումը Արևելքում նրա կողմից նշված խնդիրների նը-
կատմամբ»1՝2։ Դեսպանի անհանգստությունը շուտով սկսեց հաստատ-
վել։ Արդեն օգոստոսի սկզբին նա արտգործմինիստրություն հաղորդեց՛ 
գերմանական արտաքին գործերի դեպարտամենտում Ռուսաստանի՛ 
նկատմամբ տրամադրությունների ակնառու փոփոխության և իրանա-
կան հարցում Գերմանիայի ակտիվացման մասին113։ Մի քանի օր հետո՛ 
դա հաստատվեց Սազոնովի հետ Պուրտալեսի զրույցի ժամանակ։ «Մեկ-
ժամ յա բուռն, սակայն միանգամայն բարեկամական հակաճառումնե-
րից հետո, — գրում էր արտաքին գործերի մինիստրի տեղակալը Իզվոլս-
կուն,— Պուրտալեսը ինձ արեց հետևյալ հայտարարությունը, որի հա-
ղորդումր և հանդիսանում է իմ այս նամակի նպատակը. Ռուսաստանի՛ 
և Գերմանիայի միջև ներկայիս խրոնիկական թյուրիմացությունների• 

Й Г ю Г У О ! . V I № 3 7 1 {Գե Սալիսը՝ Գրեյին, 1910 թ. մայիսէ 11 /Տ4-ին), 
110 АВПР, ф. Посольство в Берлине, оп. 509в, д. 78, л. 100 об. (Իպվ ՚ ւ --

կին՝ ОишЬЪ Սա կենի՛ս, 1910 թ. մայիսի 13 /гв-ին)։ 

նույն տեղում։ 
ււշ АВПР, ф. Канцелярия, 1910 г., д. 18, л. 209 (0..ե%-0ակե%ռ՝ Իգվոլս-

կոլ.%, 1910 թ. Հունիսի 1 0 , 2 9 ֊ ի % ) , 
113 АВПР, ф. Канцелярия, 1910 г., д. 204, л. 2—4 (Օստեն-Սակենը՝ Սա4„-

նովին, 1910 թ. օգոստոսի в/19-ին)։ 
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՛պատճառով11* անհրաժեշտ է, որպեսզի վերջինս մեզանից ստանա բա-

րեկամական դիրքավորման ապացույցներ՝ Բաղդադի գծի հետ Խանեկի֊ 

•նում ապագա պարսկական ճանապարհների միացման վերաբերյալ հա-

մաձայնագրի ձևով։ Այդպիսի համաձայնագիրը, կոմս Պուրտալեսի ար-

տահայտությամբ, գերմանական կառավարության և հասարակական 

կարծիքի կողմից կընդունվեր երախտագիտությամբ և վերջ կդներ մեր 

միջև ամեն տեսակի թյուրիմացություններինյ>115« 

Զրույցի ժամանակ Ս ագոնովը հարցնում է Պուրտալեսին, արդյդք 

իրականում գերմանական առևտուրը Իրանում այդքան նշանակալի"ց է, 

որ Գերմանիան շահագրգռված է հնարավորին չափ համաձայնագիրը 

շուտ կնքել։ Դրան, նա ստացավ հետևյալ պատասխանը, որ այդ առև-

տուրը այնքան էլ քիչ չէ, «որքան, ըստ երևույթին, մտածում է պարոն 

•Ա ագոնովը» և որ բացի այգ «Գերմանիան նկատի ունի նաև ապագա հե-

ռանկարները»։ 

Դրանից հետո Սազոնովը հավաստիացրեց դեսպանին, որ բանակ-

ցությունները վերսկսելու վերաբերյալ Պ ետերբուրգի կաբինետի մտա-

դրությանը չի փոխվել, սկզբունքորեն արդեն վճռված է անել հանդի-

պակաց առաջարկությոմւներ և հնարավոր է, որ Իզվոլսկին կքննարկի 

իրանական հարցը Վիլհելմ 11-ի հետ Նիկոլայ 11-ի առաջիկա հանդիպ-

ման ժամանակ։ «Սակայն չի կարելի թերագնահատել այն դժվարու-

թյունները, որոնք կանգնած են գերմանական ցանկությունները բավա-

րարելու ճանապարհին։ Դա մեծ աղմուկ առաջ կբերի հատկապես առև-

տրական շրջաններում, որոնք վախենում են գերմանական մրցակցու-

թյունից։ Սակայն վերջ ի վերջո ավելի լավ է կռվել շաքարի գլխիկնե-

րով, քան արկերով»,—վերջացնում է իր խոսքը ցարական արտաքին 

գործերի մինիստրի տեղակալը1՝'։ 

1910 թ. հոկտեմբերի 1 5 / 2 8 ֊ ի ն Պ ետերրուրգում դում արվեց հա-

տուկ խորհրդակցություն՝ քննելու համար Գերմանիայի հետ հնարավոր 

համաձայնագրի սկզբունքները։ Նախապես կազմվեց համաձայնագրի 

114 Այստեղ խոսքը այն մասին է, որ «НОВОе ВреМЯ» թերթը հարձակումներ էր 
կազմակերպում Բ՚եհրանում Քվադթի գործունեության նկատմամբ, ինչպես նաև մի շարք 
այլ հարցեր, որոնք և պատրվակ հանդիսացան վերևում հիշատակված զրույցի Համար։ 

ՀՏե՚ս ОР, XXVII/ II. № 9950 (Պոսագովսկի-Հեների 1010 թ. Հուլիսի 30 (օգոս-
՛տոսի 12-ի Հաղորդագրությունը}։ 

115 АВПР, ф. Канцелярия, 1910 г., д. 97, л. 78 ( Ա ա զ ո % ո վ ը ՝ Իգվոլսկ п Л , 
1910 թ. օգոստոսի 12/շշ-ի՚ն), 

« « ОР, в а . XVII, է. II, № 10137. . * 
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նախագծի նոր տարբերակ, որն ուղարկվեց խորհրդակցության բոլոր 

մասնակիցներին։ 

Այսպիսով տատանումների շրշանն ավարտվեց ։ Պ ետերրուրգում 

սկսեցին լրջորեն զբաղվել Գերմանիայի հետ բանակցությունների նա֊ 

խապատրաստմ անը։ 

նոր մշակված նախագծում իրանական երկաթուղիների հարցում՛ 

ցարիզմը գնում էր ավելի մեծ զիջումների, քան 1907 թվականին՝՝' ։ 

Հոկտեմբերի 15/28-ի հատուկ խորհրդակցությունում կրկին առա-

վել ուժեղ առարկություններ առաջ բերեց համաձայնագրի երկրորդ՚ 

հոդվածը։ Քիլ չէին նաև տագնապով լի այն ցուցումները, որ Իրանում 

ռուսական առևտրին Ապառնում է մեծագույն վտանգ։ 

Թեև խորհրդակցության մասնակիցները, այնուամենայնիվ, ստիպ-

ված էին գալ այն եզրակացության, որ «Թեհրան — եյ ան եկին գծից հրա-

ժարվելը, ամենայն հավանականությամբ, ավելի վնասակար կլիներ,-

քան նրա շինարարության մեշ մեր իրավունքի ապահովումը», քանի որ 

գերմանացիները իրենք կարող էին իրականացնել «այդ գծի կառուցու-

մր և այն պահել իրենց տրամադրության տակ՝ այդպիսի վիճակի բոլոր 

առավելություններով հանդերձ»։ Վերշին հաշվով վճռվեց, որ բանակցու-

թյունները Բեռլինում պետք է կրեն «շատ ընդհանուր բնույթ» և տվյալ 

պահին բոլորովին հարկ չկա «կապել մեղ ոչ մի որոշակի խոստու-

մով»՝՝1, 

Այսպիսով, Սազոնովի վիճակն ուղղակի աննախանձելի էր՝՝9, որովհե-

տև հատուկ խորհրդակցության ժամանակ, Ռուսաստանի կողմից հնա-

րավոր զիջումների հարցում, այդպես էլ վերջնական որոշման չեկան։՛ 

Մինչդեռ Պ ետերրուրգում գերմանական դեսպանի հետ զրույցներից՛ 

ապագա մինիստրը գիտեր, որ Պ ոտսդամ ում բանակցությունների 

գլխավոր և հանգուցային հարցը լինելու է իրանական պրոբլեմը՝**։ Գեր֊ 

" " Տե՛ս ЦГВИЛ, ф. 2000, ОП. 1, Д. 1380, л. 178, 183 (Գերմանիայի Հետ Հա. 
մաձայ՚սաղրի ՛հօր նախագիծը), „Красный архив" , 1933, т. 3 (58), стр. 55 ( ю ю р.-
Հոկտեմբերի 15 /28-ի Հատուկ խ որՀր գա կցոլ թ յան մատյան/,) , 

118 «Красный архив», 1933, Т. 3 (58) , стр. 55—57 (ԽորՀրգակցության սկըգ-
րում Ս ագոնովը Հայտարարեց, որ ինքը մտադիր չէ մշակված նախագիծը Հանձներ 
ձևական աոաֆարկոլթ յան տեսքով, սակայն մտածում է րանա կցոլթյոլ. նների' 
Ժամա՛նակ դև/չավարվել նրանով) ։ 

Պ ոտսդամոլմ բանակցություններ վարելու պարտականությունը ցարական կա-՜ 
ռավարությոլնր դրել էր Սազոնով/ւ վրա է 

110 5. Ծ. ՏагопоV. Ра(е!и1 Уеагв 1909—1916, Լօոժօո, 1928, р. 37. 
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մ անական ղեկավարների հետ հենց առաջին հանդիպումները'՜՜ հաս-
՛տատեցին այդ։ «Ես նկատեցի,—հետագայում գրում էր Սազոնովը,— 
որ նրանք պարսակական հարցին տալիս են արտակարգ նշանակություն 
և ամբողջ ուժով պետք է ձգտեն նրա բարենպաստ լուծմանը»122։ Սա-
կայն դեռևս Գերմանիա մեկնելուց առաջ պարզվեց, որ գերմանացի-
ներն ունեն ավելի լուրջ նպատակներ, քան իրանական հարցը։ Նրանք 
որոշել էին լուրջ փորձ կատարել Անտանտը պառակտելու ուղղությամբ 
և այդ նպատակով մտադիր էին առաջարկել կնքելու ընդհանուր քաղա-

՛քական դաշինք Ռուսատանի և Գերմանիայի միջև։ 1910 թ. նոյեմբերի 
2/15-ին Բետման-Հոլվեգը Պ ուրտալեսին ուղարկեց ռուս-գերմ անա-
կան համաձայնագրի նոր նախագիծ, որի առաջին հինգ կետերն էին 
կազմում ընդհանուր քաղաքական դաշինք կնքելու պայմանները։ Մաս-
նավորապես, այնտեղ նշվում էր, որ Գերմանիան իր վրա պարտավո-
րություն կվերցնի „ չխրախուսել Ավստրո-Հոմւգարիայի, Թուրքիայի և 
• Բալկանյան պետությոմւների ագրեսիվ քաղաքականությունը, եթե Ռու-
սաստանը իր վրա պարտավորություն վերցնի չաջակցելու Անգլիայի 

•նույնպիսի քաղաքականությանը1ՏՅ» 

Պատահական չէ, որ անգլիական դիվանագիտությունը, որը գաղտ-

՛նի ճանապարհով տեղեկացել էր գերմանական այս առաջարկության 

մասին, ուղղակի խուճապի մեջ էր։ Այդ պատճառով Պոտսդամում ռուս-

•գերմանական բանակցությունների ժամանակ անգլիացիները մշտապես 

ճնշում էին գործադրում ռուսական պատգամավորության վրա, որպեսզի 

Վերջինս միշտ հիշի, որ «կա մի կետ, որից այն կողմ ռուսական կառա-

վարությունը չի կարող անցնել, հակառակ դեպքում Գերմանիային կը֊ 

հաջողվի լուրջ պառակտում մտցնել համաձայնության երկրների մեջ»՝1*։ 

1910 թ. նոյեմբերին Պոտսդամում Նիկոլայ 11-ի և Վիլհելմ 11-ի 

հանդիպման ժամանակ գերմանական կողմը կրկին առաջ քաշեց ռուս-

գերմանական դաշինքի հարցը, սակայն կրկին անգամ հանդիպեց ռու-

սական դիվանագետների անորոշ և մանվածապատ պատասխաններին, 

որոնք գերմանացիների կողմից ընկալվեցին որպես մերժում։ Այդ պատ֊ 

131 Հոկտեմբերի 17/30-ին արտաքին գործերի մինիստրության աոաջին դեպարտա-
մենտի փոխտնօրեն <{. 0. Կլեմմի և արտգործմինիստրսլթյան գրասենյակի տնօրեն Ա. 
Ա. Սավինսկոլ ուղեկցությամբ Սազոնովը մեկնեց Գերմանիա։ 

1 1 1 Տ . Ը. Багопоь, նչվ. աշխ., էշ 38, 
1М Տե՛ս ОР, В<1. XXVII, է. II, № 10159, АЫаве I, Տ. 847ք (նախագծի այս 
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ճառով բանակցությունների բովանդակությունը կրկին հանգեց իրանա-, 

կան հարցին և Բաղդադի ճանապարհին։ 

Բանակցություններ վարելու ընթացքում, ըստ էության, զուրկ լի-

նելով ամեն տեսակի լիազորություններից, Սագոնովը ստիպված էր-

սահմանափակվել համաձայնագրի ընդհանուր սկզբունքների քննարկու-

մով, խուսափելով որևէ կոնկրետ պարտավորություններից։ Այդ պատ-

ճառով Պոտսդամում իրանական հարցը քննարկվեց միայն «ամենաընդ-

հանուր գծերովV25» 

Քանի որ բանակցությունների արդյունքի գրավոր որոշում տեղի-

չունեցավ, կողմերը միայն պայմանավորվեցին հետևյալի մասին. Ռու-

սաստանը սկզբունքային համաձայնություն տվեց կառուցելու Բ՚եհրան — 

հւ ան եկին գիծը, պայմանով, որ Գերմանիան հրաժարվի Իրանի ռուսական 

գոտում քաղաքական բնույթի կոնցեսիաներ ձեռք բերելուց։ 

Այսպիսով, համաձայնագրի մասին հարցի վերջնական լուծման 

համար անհրաժեշտ էր դեռևս քննարկել բազմաթիվ էական հարցեր, 

ինչպես, օրինակ, ինչպիսի կոնցեսիաներ պետք է համարվեին քաղաքա-

կան, Բ՚եհրան—Խան եկին գծի շինարարության ճշգրիտ ժամկետներն ու 

ս/այմանները և այլն։ 

Այդ հարցերի վերաբերյալ բանակցությունները պետք է շարունակ-

վեին Պ ետերրուրգում Սազոնովի և Պ ոլրտալեսի միշև։ Սակայն Պետեր-

բուրգի բանակցությունները դրսևորեցին կողմերի խորը տարակարծու-

թյունը վերոհիշյալ երկու առանցքային հարցերի վերաբերյալ։ Այդ 

պատճառով փաստորեն ռուս-գերմ անական բանակցությունները դա-

դարեցին։ Գերմանական փաստաթղթերում ոչ մի խոսք չի ասվում Բեռ-

լինի կողմից բանակցությունների դադարեցման պատճառների մասին, 

որոնց վրա նա այնքան պնդում էր։ Ամենայն հավանականությամբ այն-

տեղ գտնում էին, որ արդեն շտապելու անհրաժեշտություն չկա և ավե-

լի նպատակահարմար է սպասել Գերմանիայի համար առավել ձեռնտու 

իրավիճակի։ Իսկապես, Բեռլինի կողմից բանակցությունները վերսկըս-

վեցին միայն այն ժամանակ, երբ հնարավոր եղավ դրանք օգտագործել 

Գերմանիայի համար այլ, առավել կարևոր հարցում՝ մարոկկոյական 

հարցում։ 1911 թ. մարտին դրությունը Մարոկկոյում հասել էր խիստ 

մեծ լարվածության։ Այդ պայմաններում Ռուսաստանի դիրքը Բեռլինի 

կաբինետի համար ձեռք էր բերում հատկապես կարևոր նշանակություն, 

իսկ բանակցությունները հարմար միշոց էին Պետերբուրգի վրա ճնշում՛ 

т «Красный архив», 1923, Т. 3, стр. 7 (Տե՛ս Սազոնովի 1910 թ. նոյեմբերի 
4/17-ի զեկուցագիրը), 



յգործադրելու համար, չխոսելով արդեն այն մասին, որ համաձայնագրի 
կնքումը Ֆրանսիայի դաշնակցի հետ ֆրանս֊գերմանական հարաբերու-
թյունների սրման շրջանում Փարիզի վրա պետք է ունենար բարոյալքող 
ներգործություն։ 

Եվ Բեռլինը սկսում է աստիճանաբար հող նախապատրաստել, որ-
պեսզի իր համար ապահովի Ռուսաստանի աջակցությունը կամ թեկուզ 
չեզոք դիրքը նոր՝ մարոկկոյական ճգնաժամի դեպքում։ Այդ պատճառով 
1911 թ. ապրիլի սկզբին գերմանական արտդ ործմինիստրութ յան քա-
ղաքական բաժնի ղեկավար Ձիմմերմանը հայտարարեց Բեռլինում ռու-
սական գործերի հավատարմատարին, որ Բեռլինի կաբինետը Իրանի 
վերաբերյալ բանակցությունները համարում է «բարեհաջող կերպով 
ավարտվածл և «միակ պատճառը, որը ստիպեց գերմանական կառա-
վարությանը ուշացնել այդ հարցի ավարտումը2, հանդիսանում է Սազո-
նովի հիվանդությունը։ Այնուհետև նույն այդ հայտարարության մեջ 
Յիմմերմանը, Շ երեկոյի համար միանգամայն անսպասելի կերպով, 
անցնում է մարոկկոյական հարցին, հայտարարելով, որ «Գերմանիան 
չի տվել և չէր ցանկանա տալ իր համաձայնությունը Ֆրանսիայի զին-
ված միջամտությանը, որը դուրս է գալիս ալխեսիրասյան ակտի սահ-
մաններից.»այ 

Քանի որ Մարոկկոյում իրադարձությունները գնալով զարգանում 

էին, Բեռլինը անցնում է ավելի կոնկրետ գործողությունների։ Ապրիլի 

13/30-ին Բետման-Հոլվեգը Պ ուրտալեսին է ուղարկում ռուս-գերմ ա-

նական համաձայնագրի նոր նախագիծ, որտեղ Պ ոտսդամ ում ներկա-

յացված պահանջների համեմատ պարունակվում էին որոշ զիջումներ։ 

Մասնավորապես գերմանացիները համաձայնվում էին, որպեսզի Խա-

նեկին—Թեհրան երկաթուղու շինարարությունը սկսվի Սադիջե — Խանեկին 

գծի ավարտից հետո «ոչ ուշ, քան երկու տարվա ընթացքումյ>։ 

Այնուհետև նշվում էր, որ գերմանական կառավարությունը պար-

տավորվում է առանց Պետերբուրդի հետ նախնական համաձայնության, 

ո՛չ իր և ո՛չ էլ գերմանական կամ օտարերկրյա հպատակների համար 

.ձեռք չբերել Բաղդադի երկաթուղու ճյուղավորումներ՝ Խանեկինից հյու-

սիս ընկած ռուսական գոտում127» 

Ռուսական նախագծի տեքստում Բեռլինի կողմից կատարված մյուս 

126 А В П Р , ф. Персидский стол, д. 4457, л. 286а—2866 (Շերեկոյի 1011 թ. 
ապրիլի В /18-ի Հազոըղագրռւթյունը Ներատովին՝)։ 

" ՚ ОР, в а . XXVII , է. II, № 10124, 10152-10155. 



փոփոխություններից ՜' Հարկ է նշել սլրեամբուլայի մեշ երկու պետու-, 

թյունների պարտավորության մտցնումը Իրանի տերիտորիալ ամ բողչա-., 

կանո։թյունր և անկախությունը Հարգելու վերաբերյալ։ Այս կետն, ան-

շուշտ, նպատակ ոմւեր ստիպելու Ռուսաստանին, թեկուզև անուղղակի 

կերպով, ճանաչել Գերմանիայի քաղաքական շահերն ու իրավունքներն 

Իրանում։ Դա գերմանական կառավարությանը տալու էր ձայնի իրա-

վունք Իրանի քաղաքական գործերում և այգ երկրի Հետ Ռուսաստանի • 

Հարաբերություններին միշամտելոլ Հնարավորություն այն պատրվակով, 

որ Ռուսաստանի այս կամ այն քայլը կարող է ազդել Իրանի ամբողջա-

կանության կամ անկախության վրա։ 

Սակայն չնայած դրան, 1911 թ. օգոստոսի 6/19-ին Պետերբուր֊ 

դում ստորագրվեց ռուս-գերմ անական Համաձայնագրի վերջնական• 

տեքստը1" ։ 

Պետերբուրգի Համաձայնագրի ստորագրումը կարելի է դիտել որ-

պես առաշին Համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին իմպերիա-. 

լիստական Գերմանիայի դիվանագիտության ակնառու նվաճումներից 

մեկը։ Գերմանիային Հաջողվեց ոչ միայն Հասնել Ռուսաստանի հրա֊ 

ժարմանր Բաղդադի երկաթուղուն դիմադրություն ցույց տալուց, այլև 

ամրապնդվել Իրանում։ Բ՚եհրան—Խան եկին գծի կառուցման որոշակի 

թեև և հեռավոր ժամկետի սահմանումը նրան հույս էր ներշնչում ապա-

գայում գերմանական ապրանքների համար նվաճելու իրանական շու-

կան։ Դա հատկապես ռեալ հեռանկարներ էր ձեռք բերում նրանով, որ 

համաձայնագրի վերշնական տեքստի մեջ Բեռլինի պնդմամբ մտցվեց 

մի վերապահում, որը խանեկինյան ճանապարհի կոնցեսիայից ցարա-

կան կառավարության հրաժարման դեպքում ապաՀովում էր Գերմա-. 

նիայի իրավունքը՝ իրանական կառավարությունից իր Համար ձեռք բե-

րելու այդ կոնցեսիան130« Այդ վերապաՀումը փաստորեն ճեղքվածք էր-

բաց անում Ռուսաստանի գլխավոր պահանջի մեջ, որպեսզի հյուսիսա-. 

յին Իրանում Գերմանիան չփորձեր ձեռք բերել երկաթուղային, ճանա-

պարհային և այլ կոնցեսիաներ։ Եվ դատելով Նիկոլայ 11-ին ուղղված 

128 Գերմանական նախագծի հիմքում գրված էր ռուսականի տեքստը, որտեղ Բեռ-
լինը մտցրել էր իր փոփոխությունները, (Տե՛ս 0 Р , ՔԺ. XXVII , է. II, № 10214,.. 
Ап1а{ге). 

129 Այդ համաձայնագիրը հայտնի է նաև Պ ոտսդամ յան անունով, որովհետև նրա 
պայմանները քննարկվել էին հիշյալ վայրում ևս։ 

150 Ռուս ֊գերմանական համաձայնագրի տեքստը տե՛ս МеЖДуНЭрОДНЫе ОТНОШв-

ния в эпоху империализма. Документы из архивов царского и временного пра-
вительств (1878—1917), серия II, 1900-1913, т. XVIII, ч. 1, 1938, стр. 353—354. 
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՜ներատովի զեկուցագրից, Պ ետերրուրգում արդեն այն աստիճանի հաշ-

տըվել էին այն մտքի հետ, որ ցարիզմին ոչ միայն չի հաջողվի մենակ 

իրագործել Բ՚եհրան—Л) ան եկին գիծը, այլև նույնիսկ օտարերկրյա կա-

պիտալների օգնությամբ, «որոնք անկասկած մեզանից կպահանջեն 

երաշխիքներ» և որ «վերջ ի վերջո այդ գիծը կկառուցվի գերմանացի-

ների կողմից», որ նույնիսկ համաձայնագրի տեքստի մեջ մտցրին մի 

պայման, ըստ որի «պայմանավորվող կողմերը» պարտավորվում էին 

մեկը մյուսին թույլատրել մասնակցելու այն բոլոր արտոնություններին, 

«որոնք նրանցից մեկը կարող էր ստանալ այգ գծի վերաբերյալ»՝'՝։ 

Բաղդադի երկաթուղու շինարարությանը Ռուսաստանի դիմադրու-

թյան դադարեցումով Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի միասնա-

կան գործողությունների ճակատը ճեղքվեց և պատահական չէ, որ հե-

տագա երեք տարիների ընթացքում Գերմանիան աշխատում էր այդ եր-

կաթուղու վերաբերյալ անջատ պայմանագրեր կնքել նաև Ֆրանսիայի 

.(1914 թ. փետրվար) և Անգլիայի (1914 թ. հոմւիս) հետ։ Առհասարակ 

պետք է նշել, որ Պետերբուրգի համաձայնագիրը «Եռյակ դաշինքի» և 

«Եռյակ համաձայնության» պետությունների միջև ներքին դաշնակցա-* 

յին կարգապահության խախտման առավել բնորոշ օրինակներից մեկն 

էր՛ 

Ռուսաստանը նաև խոշոր զիշում Էր անում Գերմանիային, պաշտո-

նապես ճանաչելով Իրանում «րաց դռների» սկզբունքը և Գերմանիայի 

առջև լայնորեն բաց Էր անում հյուսիսային Իրանի դռները։ 

Ամբողջությամբ վերցրած, • Պոտսդամի համաձայնագիրը իրենից 

ներկայացնում Է ցարական Ռուսաստանի նահանջը գերմանական իմ-

պերիալիզմի առջև։ Միաժամանակ այն հանդիսանում Է «հին» կապի-

տալիստական պետությունների դիրքերի դեմ գերմանական իմպերիա-

. լի զմի հարձակման ցայտուն դրսևորումներից մեկը, որը խիստ բնորոշ 

Է XX դ. սկզբի Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության համար։ 

Պ ոտսդամի համաձայնագիրը պատերազմից առաջ Գերմանիայի 

վերջին փորձն Է իր հակառակորդների՝ Անտանտի երկրների, բլոկը պա-

ռակտելու ուղղությամբ։ Սակայն ո՛չ անգլո-ռուսական և հատկապես 

ֆրան и ֊ռուս ական հրաբերությունների սրոլմը համաձայնագրի կնքու-

մից հետո, ո'չ Ռուսաստանի կողմից գրաված հաշտարարական դիրքը մա-

րոկկոյական ճգնաժամում չհանգեցրին Անտանտի խորտակմանը։ Ընդ-

հակառակը, Գերմանիայի հետ ընդհանուր քաղաքական դաշինք կնքե-

131 նույն տեղում։ (Տե՛ս համաձայնագրի վերաբերյալ Կլեմմի բացատրագիրը)։ 
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լու Հարցի քննարկման ժամանակը Պետերբուրգի Համար դարձավ բե-
կումնային՝ նրա կողմից տարվող խուսանավելու քաղաքականության 
մեջ, և այդ ժամանակվանից ցարական կառավարությունը ավելի վճռա-
կանորեն կանգնեց Անտանտի ամրապնդման կուրսի վրա, որպես իր ար-
տաքին քաղաքականության Հիմնական Հենարանի։ 

В. А. БАПБУРТЯН 

ИРАНСКИЙ ВОПРОС В РУССКО-ГЕРМАНСКИХ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В 1905—1911 гг. 

Р е з ю м е 

В статье освещается история острой дипломатической борь-
бы, которая разгорелась между империалистическими державами 
вокруг иранского вопроса, достигшего своего апогея накануне 
первой мировой войны. 

На фоне межимпериалистических противоречий на Ближнем 
и Среднем Востоке показывается дипломатическая борьба меж-
ду царской Россией и кайзеровской Германией вокруг Багдад-
ской железной дороги и отражение этой борьбы на взаимоотно-
шения держав внутри Тройственного согласия. 

В частности показывается, что «иранский вопрос», который 
неразрывно был связан с «восточным вопросом», имел определен-
ное значение в ускорении вооруженного конфликта между про-
тивоборствующими империалистическими военно-политическими 
блоками—Антанты и Тройственного союза. 

5 — 8 1 4 
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չ . Մ. ԵԳԱնՅԱն 

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԼՈԻՍԱ4ՈՐԻ2ՆԵՐԻ ՊԱՅՔԱՐԸ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԻՄՊԵՐԻԱԼԻԶՄԻ 
ԳԱՂՈՒԹԱՐԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

XIX դարի վերջին քառորդին իմպերիալիստական երկրներն է՛լ 

ավելի ամրապնդեցին իրենց տնտեսական և քաղաքական դիրքերն Իրա-

նում։ 

Օտարերկրյա կապիտալի ինտենսիվ ներթափանցումը, օտարերկրյա 

բանկերի հիմնադրումը, շահի և կառավարության՝ օտար պետություն-

ներից վերցրած պարտքերը, բազմաթիվ կոնցեսիաների շնորհումը և, 

այդ ամենի հետևանքով երկրի վերածումը կիսագաղութի է՛լ ավելի 

վատթարացրին իրանական ժողովրդի առանց այն էլ ծանր վիճակը, 

ուժեղացրին դասակարգային շահագործումը, ժողովրդական զանգված-

ների դժգոհությունն ու դիմադրությունը և նախապայմաններ ստեղծե-

ցին 1905—1911 թթ. հեղափոխության համար։ 

նասր էդ Դին շահի թագավորության տարիներին (1848—1896) մեծ 

թափ ստացան ժողովրդական շարժումները, որոնց մասնակցում էին 

ամենատարբեր դասակարգերն ու խավերը (արհեստավորները, քաղա-

քային չքավորությունը, գյուղացիությունը, զինվորականությունը): 

Բազմաթիվ տեղեկություններ կան այդ շրշան ում գործող գաղտնի 

կազմակերպությունների գործունեության մասին, որոնք ժողովրդին կոչ 

էին անում պայքարել օտարերկրացիներին կոնցեսիաներ տալու դեմ։ 

Օրինակ, հայտնի է, որ Բ՚եհրանում մի շարք ականավոր դեմքեր հա-

վաքվում էին քաղաքական գործիչ միրզա Յահյա Դովչաթաբադիի տանը 

և գաղտնի նիստեր գումարում։ Այդ կազմակերպության անդամները 

ժողովրդին բացատրում էին Իրանի համար օտարերկրյա պարտքերի 

կործանարար նշանակությունը, Ռուսաստանից վերցրած պարտքի դեմ 

բողոքող հոդվածներ էին ուղարկում արտասահմանյան մամուլին և 

նման բովանդակությամբ հեռագրեր հղում տարբեր երկրների արտաքին 
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գործերի մինիստրներին։ Այդ կազմակերպությունը միաժամանակ 

գաղտնի թռուցիկներ էր տարածում, որոնք հայտնի էին аշարնամեշ 

անունով։ Գրանցում խոսվում էր պետական պարտքի քաղաքական և 

տնտեսական վնասների մասին և մատնանշվում էին այն վտանգները, 

որ այն կարող էր ունենալ Իրանի համար։ Այգ թերթիկներում հայտնվում 

էր, որ պալատականները և կառավարության ղեկավարներն իրենց անձ-

նական շահերից ե/նելով ուզում են երկիրը ծախել օտարերկրացիներին 

և Իրանի ժողովրդին խաղատիկնիկ դարձնել ռուսների ձեռքում1։ 

1901 թ. օգոստոսի վերջերին Րեհրանում տեղի ունեցան դժգոհու-

թյան նոր ցույցեր՝ ուղղված բելգիական մաքսային պաշտոնյաների 

կողմից սահմանված սակացուցակների դեմ, որոնց հետևանքով ան-

հրաժեշտ սննդամթերքի գները բարձրացել էին2։ 

Փաստերը ցույց են տալիս, որ դարավերջին Իրանն ապրում էր քա-

ղաքական և տնտեսական լուրջ ճգնաժամ։ Ծավալվող այդ շարժումների 

մասին տեղեկություններ էին տպագրվում նաև եվրոպական մամուլում: 

Օրինակ՝ е-Քոլնիշե ցայտունդя թերթը 1901 թ. օգոստոսի 31-ի համա-

րում հաղորդում էր, որ Իրանում ծայր է առել հեղափոխական ընդար-

ձակ շարժում, որի պատճառը կառավարության նկատմամբ եղած աճող 

դժդոհությունն է և, հատկապես, նոր պարտք վերցնելու համար Ռու-

սաստանի հետ սկսվելիք բանակցությունները։ Թերթի վկայությամբ, 

շահն իր գրասեղանի վրա շարունակ սպառնալից նամակների էր հան-

դիպում։ Այդ նամակները հատկապես ուղղված էին Ամին էս Աոլթան 

մեծ վեզիրի դեմ, որը մեղադրվում էր իր հայրենիքը ծախելու և բարե-

ն որ դումն եր չանցկացնելու մեջ՛։ 

Անգլիական «Ւայմսօ թերթը 1904 թ. հունվարի 29-ին հայտնում 

էր, որ Պետեր բուրգից ստացված հաղորդագրությունների համաձայն 

Ւ եհ բանում պարսկերեն լեզվով մի շարք թռուցիկներ են տարածվել, 

որոնք պարսիկներին զգուշացնում են Իրանը Հնդկաստանի վիճակին 

իջեցնելու Անգլիայի մտադրության մասին*։ 

Իրանում դեմոկրատական շարժման վերելքին նպաստող շատ կա-

րևոր գործոն էին Ռուսաստանում տեղի ունեցող հեղափոխական խմո-

րումները։ Ռուս-ճապոնական պատերազմում ցարական Ռուսաստանի 

1 1ГУ ԾՀՅՇՆՕ 1ГТЛ ,Ձ>\ՅՅ,\ Հ ^ Հ - և Յ Յ - Տ ^ * 13 
3 Е. Вго\упе, А ՑՈօք НаггаПуе օք Несет ЕуетИв 1ո Регз1а, Լօոժօո, 1909, 

р. 9 
3 Е. Пгоюпе. ТИе Регв1ап Кеуо1иНоп օք 1905—1Տ09, СаглЬП^е, 1910, р. 10. 
4 նույն տեղում, էէ 109։ 
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պարտ ութւան և Ռուսաստանում ծավալվող հեղափոխական շարժում-

ների ազդեցությունը Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունների 

վրա, լեն կարող ժխտել նաև արևմտաեվրոպական հեղինակները։ Օրի-

նակ, Բրաունն իր աշխատությունում մեշբերում է ականատեսներից մե-

կի հետևյալ խոսքերը. «Ինձ թվում է, որ Արևելքում ինչ-որ փոփոխու-

թյուն է սպասվում։ ճապոնիայի հաղթանակն, ըստ երևույթին, նշանա-

կալի ազդեցություն է ունեցել ամրողշ Արևելքում։ նույնիսկ այստեղ՝ 

Իրանում, դա (հեղափոխական շարժումը—Հ.. Ե . ) առանց ազդեցության 

չի եղել... Իրանում, շնորհիվ նրա մոտիկությանը Ռուսաստանին, զար-

թոնքը կարծես ընդունում է դեմոկրատական ռեֆորմների շարժման ձև...։ 

Գուցե Արևելքն իսկապես արթնանում է իր դարավոր քնից և մենք 

շուտով վկա կլինենք այս համբերատար միլիոնների ոտքի ելնելուն՝ 

ընդդեմ ոչ մի միշոցի առաշ կանգ չառնող Արևմուտքի շահագործմա-

նը»5: 

Բնական է, որ իշխող խավերի ներկայացուցիչների մեծ մասը դեմ 

էր որևէ բարեփոխման, քանի որ կկորցներ իր հսկայական ապօրինի 

եկամուտները և արտոնյալ վիճակը։ Մյուս կողմից, նման բարեփո-

խումներին հակառակ էր Իրանում օրեցօր իր դիրքերն ամրապնդող օ-

տարերկրյա կապիտալը՝ Իրանի ներքին գործերին միշամտող և գնա-

լով իրենց ազդեցությունն ուժեղացնող ցարական Ռուսաստանը և իմ-

պերիալիստական Անգլիան։ Դրա լավագույն ապացույցներից մեկը հենց 

այն բացասական վերաբերմունքն էր, որ Անգլիան և Ռուսաստանը ցու-

ցաբերեցին Ամիր Քաբիրի բարենորոգումների նկատմամբ։ 

Վերոհիշյալ հանգամանքները է՛լ ավելի սրեցին ու խորացրին Իրա-

նի դասակարգային և սոցիալական հակասությունները, որոնց հետևան-

քով երկրռւմ ծայր առավ լուսավորչական շարժումը։ 

* * 

* 

Լուսավորչական շարժումն Իրանում ծավալվեց և հատկապես մեծ 

թափ ստացավ XIX դարի վերչին քառորդին։ Անշուշտ, այդ շարժումն 

ուներ իր յուրահատկությունները, որոնք բխում էին երկրի քաղաքական 

և տնտեսական կյանքի բնույթից։ 

Այդ շրշանի իրանական լուսավորիչների գործունեությունը գնա-

հատելիս պետք է, նախ և առաշ, նկատի ունենալ, որ նրանք աշխատում 

էին ազատագրական և դեմոկրատական գաղափարները կիրառել երկրի 

® նույն տեղում, էշ 123։ 
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սոցիալ-քաղաքական ամենաբարդ խնդիրները լուծ՛ելու Համար և չա-

նում էին ժողովրդին ձերբազատել ֆեոդալական բռնապետական կար-

գերի նկատմամբ Հնազանդություն և Հանդուրժողականություն քարո-

զող գաղափարներից։ 

Լուսավորիչների հաս արա կա կան-քաղաքական գործունեությունն իր 

սուր ծայրով ուղղված էր նաև Երանում իմպերիալիստական տերու-

թյունների գաղութարարական քաղաքականության և իրենց գործու-

նեությամբ այդ քաղաքականության իրականացմանը նպաստող իշխող 

խավերի դեմ։ Գաղութատիրության Հարատևման կարևոր ազդակներից 

մեկը նրանք Համարում էին Իրանի քաղաքական և տնտեսական Հե-

տամնացությունը և չանում էին միչոցներ գտնել երկիրն այդ վիճակից 

դուրս բերելու Համար։ Ըստ նրանց, փրկության Հիմնական ուղին պե-

տական կառուցվածքի փոփոխումն էր և գիտության ու լուսավորության 

զարգացումն ու տարածումը։ 

Լուսավորիչները մեծ Հայրենասերներ էին։ Նրանց Հայրենասի-

րությունն անքակտելիորեն զուգորդվում էր Իրանի անկախության և ազ-

գային ամբողշականության գաղափարի Հետ։ Նրանք քարոզում էին 

սիրել ժողովրդին, Հարգել և պահպանել ազգային ավանդներն ու սովո-

րությունները, չանում էին ժողովրդի մեչ արթնացնել Հայրենասիրական 

զգացմունքներ, իսկ Հայրենիքի պաշտպանությունը Համարում էին յու-

րաքանչյուր իրանցու սրբազան գործը։ 

ԱնՀրաժե շտ է ընդգծել, որ XIX դարի վեր չի իրանական լուսավո-

րիչների ազգայնական գաղափարախոսությունն արմատապես տարբեր-

վում էր Հետագայում զարգացած պան ի բանական կամ պանիս լամ ական 

գաղափարախոսությունից։ 

Արտահայտելով ազգային բուրժուազիայի շահերը, լուսավորիչնե-

րը մերկացնում էին կոմպրադորական բուրժուազիայի գործունեությու-

նը և ժողովրդին կոչ էին անում պայքարել օտարերկրյա շահագործող-

ների և երկրի ներսում նրանց գործակալների դեմ։ 

Իրանական լուսավորիչների հայացքներում ուրույն տեղ է գրավում 

երկրի տնտեսական զարգացման հարցը։ Նրանք համոզված էին, որ 

միայն երկրի տնտեսության, հատկապես ազգային արդյունաբերության 

զարգացումը, կարող է Հասարակական առաչադիմության և ազատա-

գրման երաշխիք Հանդիսանալ։ 

Ի տարբերություն պանիսլամիզմի գաղափարախոսների, որոնք 

Իրանը գոյության ունեցող անմխիթար վիճակից դուրս բերելու միակ 

միջոց էին Համարում վերադարձ նախնական, անաղարտ իսլամին և 
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մուսուլման ժողովուրդների անջատումը քրիստոնեությունից, լուսավո-

րիչները ելքը տեսնում էին Իրանում գիտությունը և նորագույն տեխնի-

կան կիրառելու և տարածելու, ինչպես նաև առաջավոր երկրներից կա-

տարելագործված ձևեր ընդօրինակելու մեջ։ 

Լուսավորիչների այս գաղափարները լայնորեն արտացոլվում էին 

արտասահմանյան տարբեր եր կրներում հրատարակվող պարսկական 

թերթերում: 

Ֆիրուզ Դավարը Բոմբեյոլմ լույս տեսած իր «Իրանը և նրա մշա-

կույթը» աշխատության մեշ գրում է. «Իրանական գրականության ոգին 

հեղափոխականացնելու... զանգվածների մեշ քաղաքական հարցերի 

շուրջ հետաքրքրություն արթնացնելու պատիվը, ըստ արժանվույն, 

պետք է վերագրել մամուլին: Մամուլի միշոցով էր, որ իրանցիները 

գիտակցեցին, որ իրենք ամբոխ են եղել և շահագործվել են իրենց ղեկա-

վարների և նրանց գլխին կանգնած երկու եվրոպական երկրների կող-

մից: ...Կարճ ասած, իրանական մամուլը առաջնորդող դեր էր խաղում 

երկրի սոցիալական, քաղաքական և մտավոր զարթոնքի գործում»6։ 

Իրանում մեծ տարածում և ազդեցություն ուներ «Հաբլ օլ մաթին» 

թերթը, որը հրատարակվում էր Կալկաթայում՝ 1893 թվականից սկսած։ 

Բ՚երթը հանդես էր գալիս օտարերկրյա պարտքերի դեմ և ցույց էր տա-

լիս երկրի համար նրանց քայքայիչ հետևանքները։ 

Մալեքզադեն գրում է. «Հաբլ օլ մաթին» թերթը ավելի քան երե-

սուն տարվա ընթացքում հանդիսանում էր նոր գաղափարների տարա-

ծող, բազմաթիվ ազատասերներ և օրենքի իշխանության կողմնակից-

ներ թերթի միշոցով իրենց տեսակետներն էին արտահայտում և դրանք 

հասարակության սեփականությունը դարձնում։ Այդ թերթի միշոցով 

բռնապետության տակ հեծող ժողովուրդն իր ձայնն էր հասցնում ամ-

բողջ աշխարհին»7 ։ 

Քասրավին գտնում է, որ «Հաբլ օլ մաթին» թերթն այդ ժամանակ-

վա ամենաճանաչված թերթերից էր։ Այն նյութեր էր հրապարակում 

Իրանի քաղաքական դժվարությունների մասին։ Նրա էշերում սուր քըն-

նադատական հոդվածներ լույս տեսան, հատկապես, Ռուսաստանից 

պարտք վերցնելու ժամանակ։ Քասրավիի կարծիքով, հենց այդ էր պատ-

ճառը, որ մոտ չորս տարի արգելված էր այդ թերթի մուտքն Իրան*։ 

« յ. С. йа\.՝аг, 1гап апй 1էտ СиИиге, ВошЬау, 1953, р. 428. 
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1907 թ. ապրիլի 29-ին Բ՜ե՛՛րանում լույս տեսած «Հաբլ օլ մաթինа 

թերթի Հենը առաջին Համարում, անդրադառնալով Կա լկա թայում լույս 

տեսնող Համանուն թերթի գործունեությանը, ասվում է, որ «Հաբլ օլ 

մաթինըյ) տասնչորս տարի շարունակ քարոզել է Իրանի ժողովրդի և 

պետության ազատագրումը օտարերկրացիներից, արդարության և սահ-

մանադրության Հիմունքների հաստատումը, բռնապետության ու բըռ-

նության վերացումը...։ Թերթի այս համարում քաղվածքներ են բերված 

«էրշադյ) թերթի մի հոդվածից, որտեղ բռնապետական կարգերի տա-

պալման միակ ուղին զինված ապստամբությունն ու Հեղափոխությունն 

է համարվում և միաժամանակ, արծարծվում են ռուս-ճապոնական 

պատերազմի և ռուսական 1905 թ. հեղափոխության ազդեցության հար-

ցերը։ «Օտար երկրները և Իրանի կառավարությունը չպետք է մոռանան, 

— գրվտծ է Հոդվածում,— որ ճապոնիայի Հաղթանակը և Ռուսաստա-

նում ծավալված ազատագրական շարժումը ազդել են ողջ աշխարհի վրա 

և բացել բոլոր ժողովուրդների աչքերըյ>9է 

թ՛երթն իր համարներից մեկում հավաստիացնում էր Իրանի ժողո-

վըրդին, որ օտար երկրներից հատկապես Ռուսաստանն ու Անգլիան 

ամենևին շահագրգռված չեն Իրանի զարգացման, շենության և առա-

վելապես նրա ազատության ապաՀովմամբ, այլ, ընդհակառակը, նրանց 

ցանկությունն է Իրանը միշտ իրենց ձեռքում պահել՝0։ 

Ավելի քան 20 տարի Ս տամ բուլում լույս էր տեսնում «Ախթարյ> 

թերթը, որը հիմնադրվել էր 1875 թվականին։ Թերթը հատկապես լայն 

տարածում գտավ ծխախոտի կոնցեսիայի դեմ մղվող պայքարի տարի-

ներին։ Նրա էջերում լույս էին տեսնում տնտեսական բնույթի հոդված-

ներ, որոնք ցույց էին տալիս Իրանի քայքայված վիճակը և խիստ քըն-

ն ագատ ութ յան ենթարկում կառավարության քաղաքականությունը։ 

Լուսավորչական գաղափարներ տարածող ամ են ա խոշոր թերթը, 

իհարկե, «Ղանունն» էր, որին մանրամասն կանդրադառնանք նրա խըմ-

բագիր Մալքոմ խանի մասին խոսելիս։ 

Իրանական լուսավորիչների աչքի ընկնող ներկայացուցիչներից էր 

Աբդ օլ Ռահիմ Աբու Բ՛ալերը, որը պատմագրության մեջ Հայտնի է Բ՚ա-

լիբով անունով; 

ԲեՀզադը գրում է, որ Աբու Բ՛ալերի գրավոր ելույթները, նրա ըս-

տեղծա գործո ւթյուններ ը, Իրանի ժողովրդի արթնացմ ան գործում ար-

տակարգ դեր են ունեցեք։ 
9 ո ,_кд5՝ ւ 14.V օ ^ Ա է 1 ՝ ^ЧЗА) 
10 Նույն տեղում, X 1։ 
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Իր ստեղծագործություններում նա առաշ էր քաշում սահմանադրու-

թյան, անձի, խոսքի, մամուլի, ժողովների ազատության, օտարերկրյա 

պարտքերից և առանց ժողովրդի համաձայնության կոնցեսիաներ տա-

լուց հրաժարվելու և այլ հարցեր։. 

Աբու Բ՛ալերի գրած «Քեթաբե Ահմադ յա սաֆինեյե Բ՛ալերի» գիր-

քը հրատարակվեց 1890 թ. և մեծ տարածում գտավ։ Աբու Բ՛ալերը իր 

գրքում հատուկ կերպով բնորոշում էր արևմտյան գաղութատիրական 

պետությունների էությունն ու դերը, և իր հայրենակիցներին զգուշաց-

նում, որ գործիք չդառնան նրանց ձեռքին։ Նա գրում էր. аՔաղաքակիրթ 

և լավ արտաքին ոմւեցող արևմուտքի հարուստներից շատերը դաշտա-

յին մկների պես շրշում են աշխարհով մեկ և որտեղ հարստության սեր-

մերի նոր կուտակումներ են գտնում, հրավիրում են իրենց ուղեկիցնե-

րին, որպեսզի աղվեսային խորամանկությամբ ներթափանցեն այնտեղ 

և ինչ որ կա կամ ինչ հարյուր տարի հետո է լինելու, կարճ ժամանա-

կում, անխղճորեն կլանեն։ Դրանից հետո նրանք մարդկային կերպա-

րանք են ընդունում, ուրիշների իրավունքների, ազատության և հավա-

սարության մասին են խոսում և վիճելի հարցերի լուծման ու կարգա-

վորման գործը վերապահում իրենց ուժին և ուրիշների թուլությանը»11։ 

Աբու Բ՛ալերն այնուհետև եզրակացնում է. «Այն ժողովուրդը, որի 

ազդեցիկ ղեկավարները դյուրահավատ, տգետ, անփորձ և փողասեր 

են, բոլորից շուտ կընկնի ստեռլինգի, ռուբլու, դոլլարի և ֆրանկի հզոր 

բազեի ճանկը»13։ 

Աբու Բ՛ալերը դեմ էր նաև պատերազմին և կոչ էր անում ռազմա-

կան ծախսերի և անիմաստ արկածախնդրությունների համար հսկայա-

կան միջոցներ չվատնել։ Նա գրում էր. «Արդյո՞ք մեր և ուրիշների հայ-

րենիքը նրա համար է, որ ամբողջ բնակչությունը սուր, հրացան և նի-

զակ կրի, ռազմական գիտելիքներին ընտելանա, դպրոցներում գիտու-

թյան և քաղաքակրթության փոխարեն դաժանություն և վայրենություն 

սովորի: Երիտասարդներին, որոնք սկզբից ևեթ պետք է հանրօգուտ 

գործունեությամբ, հողագործությամբ ու վարուցանքով զբաղվեն, իրենց 

և հարազատների ապրուստը բարելավեն, քաղաքակրթություն տարա-

ծեն, զորանոցներում անհոգի մեքենաների պես մարդասպանություն են 

սովորեցնում, ժողովրդական հարստությունից գումարներ են ծախսում, 

որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում նրանց օգտագործեն իրենց անձ-

1 1 ГГУ ձ&ւԼօ յ ^ ւ Ь ձ-Լ-՚-а-^ ' ^ . Ш » 
^ Նույն տեղում: 
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նա կան նպատակներին աշխարհակալության, երկրների ավերման, շի-

նությունները քանդելու և յուր նմանների սպանության համարս1*։ 

Նա Հայտարարում էր, որ քաղաքակրթության զարգացման, լուսա-

վորության տարածման և օրենքի հաստատման պայմաններում կվերա-

նան այդ վայրագությունները, կգումարվեն այնպիսի կոնգրեսներ, որոնց 

կմասնակցեն բոլոր ժողովուրդների և ցեղերի ներկայացուցիչները և 

միշաղգային վիճելի հարցերը կլուծվեն ամենայն արդարությամբ։ «Ահա 

այդ ժամանակ է, — եզրակացնում է Աբու Թալեբը,— որ զորանոցներում 

սպանության և ավերածության կարգադրության սպասող հարյուր հա-

զարավոր զինվորներ կօգտագործվեն բարիքներ ստեղծելու և ան ա պա տ -

ները մշակելի դարձնելու Համար»1*։ 

«Մասաել օլ Հայաթ» գրքում Աբու Թալերը, Հատկապես Իրանը 

Անգլիայի և Ռուսաստանի միշև ազդեցության գոտիների բաժանելու 

կապակցությամբ, մերկացնում է իմպերիալիստական Անգլիայի և ցա-

րական Ռուսաստանի նվաճողական քաղաքականությունն Իրանում և 

ցույց է տայիս Իրանի իշխող շրջանների դավաճանությունն ու անտար-

բերությունը։ 

Աբու Թալեբը անդրադառնում է Նասր էդ Դին շաՀի և Մողաֆար էդ 

Դին շաՀի Եվրոպա կատարած ճամփորդություններին և այդ առիթով օ-

տար պետություններից վերցրած Հսկայական պարտքերի Հարցին։ նա 

Հեգնանքով գրում է, որ թագավորների ճամփորդության ժամանակ կա-

տարված ծախսերը իզուր չանցան, քանի որ կառուցվեցին Հոյակապ 

պալատներ, ընդարձակ մայրուղիներ, քարե դարպասներ, գեղատեսիլ 

այգիներ, թանկարժեք հայելիներով շքեղ Հյուրասրահներ, որոնք զար-

մանք են պատճառում նույնիսկ օտարերկրյա դեսպաններին։ «Մինչ-

դեռ,— գրում է հեղինակը,—այդ բոլորը հենց նրանց (եվրոպական եր-

կըրների—Լ. Ե . ) գործարաններին էին պատվիրել»1*։ 

Աբու Թալերը բողոքում է նաև օտարերկրյա իմպերիալիստների՝ 

Իրանի նկատմամբ կիրառած քաղաքականության դեմ։ Այդ քաղաքա-

կանությունը բնորոշելու համար նա բերում է հետևյալ օրինակը. Դա֊ 

մ ավանդ լեռան գագաթը բարձրացած խումբը վերադառնում է Թեհրան 

և հանդիպում ունենում մինիստրի հետ։ Մինիստրը խոստովանում է, 

որ Անգլիայի դեսպանի պահանշով է նրանց Դամավանդ ուղարկել։ «Անգ֊ 

լիայի դեսպանը մեր դրամով և ձեր ջանքերով ուզում էր բրիտանական 

14 նույն տեղում, էշ 143։ 
' 5 նույն տեղում, էշ 144։ 
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աշխարհագրական ընկերությանը ծառայություն մատուցել..., — ասում 

է նա։ Մեր հարևանների՝ Ռուսաստանի և Անգլիայի, ձեռքից կրակն ենք 

ընկել... ամեն օր մի նոր բան են պահանշում և չընդունելու դեպքում 

սպաոնում են մինիստրներին հեռացնել։ Դա շատ վճռական զենք է, 

... եկեք մտածենք, թե ինչպես այս փորձանքը մեր և մեր սերունդների 

գլխից հեռացնենք»1' ։ 

Իրանական հեղափոխական դեմոկրատիզմի լավագույն ներկա յա֊ 

ցուցիչներից է Մալեք օլ Մոթաքալեմինը։ Նրա աշխատություններում 

պարզորոշ կերպով նկատելի են հակաիմ պ երի ալի ստ ական և հակաֆեո-

դալական տրամադրությունները։ 

Երբ Իրանում ցարական Ռուսաստանից նոր պարտք վերցնելու I 

հարց էր առաշացել, և հայրենասիրական ու առաշադիմական խավերը 

ոտքի էին ելել ի պաշտպանություն երկրի շահերի ու անկախության, 

Մալեք օլ Մ ոթաքալեմինը ևս մեծ շանքեր թափեց խափանելու իշխող 

շրջանների այդ դավաճանությունն ու հայրենավաճառությունը։ 

Մեծ էր Մալեք օլ Մոթաքալեմինի վրդովմունքը օտարերկրյա ստրկա-

ցուցիչ պարտքերի նկատմամբ։ Նոր պարտքեր վերցնելու բանակցու-

թյունների ժամանակ նա մի նամակ է գրում արտաքին գործերի մինիս֊ 

տըր Միրզա Նասրոլախան Մոշիր էդ Դոլեին և հայտնում է իր կարծիքը 

այդ մասին։ 

Բերենք որոշ հատվածներ այդ նամակից։ аԱյս օրերին տեղական 

շրջաններում և արտասահմանյան մամուլում, — գրում է նա,—խոսվում 

է Ռուսաստանից նոր պարտք վերցնելու մասին։ Այժմ հաստատվում է, որ 

իսկապես Իրանի կառավարությունը երկրի ամբողջականության և ան-

կախության հետ անհամատեղելի ծանր բեռ է դնում Իրանի ժողովրդի 

ուսերին, որի տակից նա երբեք ի վիճակի չի լինի դուրս գալ։ 

Կառավարության եկամուտների ու ծախսերի բալանսը և այն դե-

ֆիցիտը, որ ամեն տարի առաջանում է բյուջեում, թույլ չեն տա, որ 

կառավարությունը մոտ ապագա յում մուծի պարտքի ժամկետավճար-

ները, և այս ստրկացուցիչ լուծը մշտապես կծանրանա Իրանի ժողովրդի 

վզին։ 

Իրանի ներքին դրությանը լավատեղյակ և խոհեմ մարդիկ գիտեն, 

որ նույնիսկ, եթե վստահություն լիներ, որ այդ դրամը կծառայեր բա-

րեփոխությունների և երկրի տնտեսությոմւը զարգացնելու նպատակին, 

՜դարձյալ երկրի շահերի տեսակետից նպատակահարմար չէր այդ քայլին 

դիմելը։ ...Այդ պարտքը բացի վարկաբեկումից, դժբախտությունից և 

^ նույն տեղում, էշ 248։ 
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ափսոսանքից Իրանի ժողովրդի համար ուրիշ հետևանքներ չի ունենա»՝*։ 

Նամակի բովանդակությունը ցույց է տալիս, որ Մալեք օլ Մոթ ա֊ 

քալե մինը գիտակցում էր օտարերկրյա պարտքերի ստրկացուցիչ բը-

նույթը, և վճռական կերպով հանդես էր գալիս դրանց դեմ։ Նա գտնում 

էր, որ առկա քաղաքական պայմաններում հնարավոր չէ երկրի տնտե-

սական քայքայված վիճակը կարգավորել օտարերկրյա պարտքերի մի-

ջոցով, և այդ նպատակի համար պետք է օգտագործել ներքին աղբյուր-

ներըւ 

Մալեք օլ Մոթաքալեմինը Հնդկաստանում հրատարակել է «Մեն 

ալ խալղ ալ ալհաղ» (Ժողովրդի միջոցով դեպի ճշմարտություն) վեր-

նագրով մի գիրք, որտեղ խոսում է ոչ միայն իրանական, այլև հնդիկ 

ժողովրդի ճակատագրի մասին։ Գրքում կարմիր թելի պես անցնում են 

նրա հումանիստ ական ֊դեմոկրատ ական ձգտումները։ Հիշյալ ժողո-

վուրդների դժբախտության պատճառը նա, իրավացիորեն, տեսնում է 

ֆեոդալական կարգերի պահպանման և օտարերկրյա իմպերիալիզմի 

ստրկացուցիչ քաղաքականության մեջ և հանգում է այն մտքին, որ միակ 

փրկությունը ֆեոդալական և իմպերիալիստական լծի թոթափումնէ և դե-

մոկրատական ու անկախ պետության ստեղծումը։ Նա գտնում է, որ պատ-

մական զարգացման հիմնական առանցքը և պատմության շարժիչ ուժը 

ոչ այլ ոք է, քան ժողովուրդը, և հենց նա էլ պետք է տապալի այդ եր-

կակի լուծը։ 

Իրանի լուսավորիչների շարքին է դասվում նաև Զեյն օլ Արեգին 

Մարաղեի ն՝ <гէ՚բրահիմ բեկի ճանապարհորդական հուշերը» (Սիահաթ-

նամեբ գրքի հեղինակը։ 

Այս գրքի՝ Կալկաթայում հրատարակված օրինակի անգլերեն ամ-

փոփման մեջ հիշատակվում է Մարաղ եիի մահվանից առաջ հրատա-

րակչությանը ուղղված նամակից մի հատված, որտեղ նա նշում է, որ 

«Սիահաթնամեն» գրելիս նպատակ է ունեցել իր հայրենակիցներին ոտ-

քի հանել, ցույց տալով այն անմխիթար վիճակը, որ տիրում էր երկրի 

բոլոր պետական հիմն՛արկներում»ա։ Սայիդ Նաֆիսին իր «Ժամանա-

կակից պարսից արձակի գլուխգործոցները» գրքում այն կարծիքն է 

հայտնում, որ аՍիահաթնամեն» մեծապես նպաստել է Իրանում հայրե-

" 1,-гГ у> յ ^ԼՏ Ь ^ Հ յ ^ ^ յ у о е ՚ Г ^ Л ՝ Г ? ՝ 
ГЛУ ձ ո յ և օ 

» 1Ч|. ծՏձձձ Հ—յԱ. ճձ 
20 նույն տեղում, էչ 253ւ 
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նասիրական զգացմունքների վերելքին21։ Մ արաղեին Իրանի ղեկավար-

ներին ներկայացնում է որպես ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ 

բացարձակապես անտարբեր մարդիկ, որոնք մտահոգված են միայն 

իրենց անձնական դիրքի։ պաշտոնի և եկամուտների ապահովմամբ, և 

այդ նպատակի համար չեն խուսափում մինչև իսկ ամենաստոր արարք-

ներից։ 

Շարունակելով Ախունդովի, ինչպես նաև Մալքոմի առաշադեմ ա-

վանդույթները, Մարաղեին անողոքաբար խարազանում է Իրանում տի-

րող հասարակական և պետական կարգի արատները։ Իրանի անմխի-

թար վիճակն ընդգծելու նպատակով Մ արաղեին անդրադառնում է Իրա-

նի երբեմնի հզորությանը։ «Իրանը, որը մի ժամանակ եղել է ամբողշ 

աշխարհի ծաղկոմւ այգին, այժմ դարձել է ավերակ ու ամայի, իսկ նրա 

ժողովուրդը, որն անցյալում աշխարհի ամ են ահ ար դարժան ւԿողովուրդ-

ներից մեկն էր, այսօր արհամարհված է և ողորմելիՏ, — գրում է նա22։ 

Մարաղեիի հերոսը թյուրիմացաբար կարծում է, թե մինիստրներն 

ու մյուս ղեկավարները տեղյակ չեն երկրռւմ տիրող դրությանը, և որ 

անհրաժեշտ է նրանց ցույց տալ գոյություն ունեցող թերությունները։ 

Այս մտայնությամբ նա դիմում է վեզիրներին, հուսալով, որ նրանք մի-

ջոցներ կձեռնարկեն զարգացնելու ազգային արդյունաբերությունն ու 

առևտուրը և կսահաման ա փակեն օտարերկրյա կապիտալի ներթափան-

ցումն Իրան։ 

Ժողովրդի թշվառության համար Մարաղեին մեղադրում է երկրի ղե-

կավարներին, որոնք ոչ միայն չէին հոգում նրա բարեկեցության մա-

սին, այլև դաժանորեն ճնշում և հարստահարում էին նրան, որի հետե-

վանքով հարյուրավոր ու հազարավոր իրանցիներ հարկադրված էին 

աշխատանք որոնելու համար հեռանալ իրենց հայրենիքից։ 

Լուսավորիչ Մարաղեին մեծ վրդովմունքով է խոսում Իրանի ներ-

քին կյանքին օտարերկրյա գաղութարարների միշամտության մասին. 

«Մինչև ե՞րբ պետք է օտարերկրյա հյուպատոսները մեր երկրռւմ օգտ-

վեն անսահմանափակ իշխանությունից— հարցնում է նա"*։ Մարա-

ղեին զայրույթով դատապարտում է Իրանն ազդեցության ոլորտի բա-

ժանելու իմպերիալիստական երկրների ձգտումը։ Նա գրում է. «Մի կող-

մից մեզ մոտ են գալիս գերմանացիները, մյուս կողմից ամերիկացի֊ 
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ները. դպրոցներ են բացում, հյուպատոսներ նշանակում, երաշխիք լկա, 

որ վաղն Էլ ճապոնական նավերը չեն ներխուժի Պարսից ծոցը և նման 

արտոնություններ չեն ստանա»ս։ 

Իրանում կուլտուր-լուսավորչական շարժման առավել ռադիկալ 

թևի ներկայացուցիչ Էր Մալքոմը։ նրա հիմնական նպատակն Էր օգնել 

իրանական ժողովրդին ազատագրվել բռնապետական կարգերից։ 

Մալեք զադեն, խոսելով Մալքոմի պատմական դերի մասին, գրում 

Է. «Բռնապետության շրշանի գործիչներից միրզա Մալքոմ խանը, ավե-

լի քան որևէ մեկը, ջանացել է ժողովրդին ծանոթացնել համաշխար-

հային քաղաքակրթությանը, օրենքի օգուտներին, ժողովրդական իշ-

խանության առավելություններին։ Ժողովրդին լուսավորելու և սահ-

մանադրություն ձեռք բերելու գործում մեծ է եղել նրա գաղափարների 

ազդեցությունը»3!>։ 

«Իրանի սահմանադրության պատմությունը» աշխատության հե-

ղինակ Ահմադ Քասրավին Մալքոմին դասում է այն մարդկանց շարքը, 

որոնք «նասր էդ Դին շահի օրոք սրտցավություն են երևան բերել ժո-

ղովրդի և երկրի նկատմամբ և ջանքեր են թափել ժողովրդի զարթոնքի 

ուղղությամբ»։ նա գտնում է, որ «Մալքոմը նասր էդ Դին շահի ինքնա-

կայության և Ամին էս Սոլթանի եսասիրության ու անազնվության թըշ-

նամին էր, դժգոհ էր օտարերկրացիներին կոնցեսիաներ տալուց և բա-

ցահայտ ել է դրանց վնասները»26։ 

Մալեք զադեն հետաքրքիր փաստեր է հաղորդում Ռուսաստանից 

22,5 միլիոն դուբլի պարտք վերցնելու հարցի նկատմամբ Մալքոմի 

վերաբերմունքի մասին։ 

Հեղինակը նշում է, որ չնայած այգ պարտքի դեմ երկրի ազատա-

սերների բողոքին և կառավարող շրջանների համար նրա վնասակա-

րությունն ու վտանգավորությոմւը բացահայտելոլ վերջիններիս ջան-

քերին, այնուամենայնիվ, «միակ մարդը, որ դուրս եկավ այդ ստոր 

արարքի դեմ, Լոնդոնում Իրանի դեսպան միրզա Մ ալք ո մ խանն էր»։ 

«Մալքոմ խանը, —դրում է նա,—անվախ ու համարձակ կերպով 

բազմաթիվ հեռագրեր ուղարկեց մեծ վեզիրին, արտաքին գործերի մի-

նիստրությանն ու կառավարությանը՝ տեղեկացնելով նրանց այդ պարտ-

քի վտանգների մասին։ նա միաժամանակ պարտքի քաղաքական և 
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տնտեսական վնասների մասին հոդվածներ հրատարակեց Անգլիայի և 

Ֆրանսիայի մեծատիրաժ թերթերում»™։ 

Հենվելով Մոսթոֆի օլ Մամալեքի վկայությանը, Մալեք զադեն 

գրում է, որ պարտքը վերցնող Աթաբեկը հետագայում Շվեյցարիայում 

հանդիպում է Մալքոմ խանին, հրավիրում է իր մոտ և արդարանալու 

համար նրան աշխատում է հավատացնել, որ այգ գործում ոչ մի մաս-

նակցություն և որևէ օգուտ չի ոմւեցել։ Միրզա Մալքոմ խանը, սակայն, 

պատասխանում է. «Ես մինչև հիմա Զեզ արժանի էի համարում հար-

յուր մտրակի, որովհետև կարծում էի, թե երկրին ու ժողովրդին դավա-

ճանելու դիմաց առնվազն պատճաշ բաժին եք ստացել։ Հիմա, որ ասում 

եք, թե այդ գործից որևէ օգուտ չեք ոմւեցել և բացի վիրավորանքից 

ուրիշ բան ձեզ չի հասել, ձեզ արժանի եմ համարում հազար մտրակի»2*։ 

Մալքոմը, ըստ երևույթին, ակնարկում է, որ, եթե Աթաբեկը կա-

շառքի դիմաց է նման դավաճանության դիմել, ապա արժանի է պատ-

ժի, իսկ եթե հայրենիքին դավաճանել է իր համոզմունքներից ելնե-

լով, ապա պատժի չափը, բնականաբար, մեծանում է։ 

«Երբ որևէ մեկը,—գրում է Մալքոմը,—Իրանի վիճակը համեմա-

տում է Եվրոպայի հետ՝ խորապես ապշում է, թե մեր պետության ղե-

կավարները ինչպես են կարողացել բնական բարիքներով այնքան հա-

րուստ երկիրը նման թշվառության հասցնել»™։ 

Դատապարտելով երկրի ղեկավարների՝ Իրանի պատմական փա-

ռավոր անցյալը բոլոր չարիքների պատնեշ համարելու և նրանով քո-

ղարկվելու փորձերը, ինչպես նաև Իրանի հետագա անձեռնամխելիու-

թյան նկատմամբ նրանց վստահությունը, Մալքոմը գրում է. «.... նու-

շի ր վան ի օրոք Անգլիա չկար։ Բայց այժմ մի քանի անգլիացի առևտրա-

կաններ իրենց տանը նստած, և հենց ձեր կողմից բացառվող միշոց-

ներով, հինգ հազար ֆարսախ հեռավորությունից ստրկության մեշ են 

պահում նուշիրվանի պետությունից տաս անգամ ավելի մեծ մի երկիր 

(նկատի ունի Հնդկաստանը—Հ. Ъ.)30< 

«Զարգացման աղբյուրը, շեյխը և վեզիրը» գրքում Մալքոմ խանը 

անդրադառնում է նաև Արևելքի ժողովուրդների հետամնացության հար֊ 
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ղին, միանգամայն Հրաժարվելով նրա բավական տարածված ռասա-

ւական պատճառաբանությունից։ 

*Մի՞թե մարգ անպայման պետք է ծնվի Սենայի կամ Բ՚եմզայի 

ափերին, որպեսզի •ընդունակ լինի զարգանալու և Հատուկ իրավունք 

ունենա յուրացնելու լուսավորությունն ու գիտությունները։ Եթե մարգ 

ծնվել է Աֆրիկայոլմ կամ Ասիայում, ապա մի՞թե նա պետք է դասվի 

ո լ լիարժեքների շարքը»г1։ 

Բարեփոխումների իր ծրագրի պրոպագանդման Հետ մեկտեղ Մալ-

քոմը լայն պայքար էր ծավալում նաև օտարերկրյա պարտքերի դեմ։ 

Պարտք վերցնելու բանակցությունների ժամանակ Մալքոմը արտաքին 

գործերի մինս արությանն է ուղարկում բողոքի մի նամակ, որն իր ժա-

մանակին տպագրվել է նաև մամուլում։ 

՛Նամակում Մալքոմը գրում է. «Լսել եմ, որ Բ՚եհրանի ղեկավարնե-

րը մտադիր են նոր պարտք վերցնել։ Պետք է խուսափել այդպիսի սար-

սափելի սխալի կրկնությունից», քանի որ այն а г ա զ գ ա յ ի ն աղետ կլի-

նի»*3, 

Մոզաֆար էդ Դին շաՀի եվրոպական երրորդ ճանապարհորդության 

ժամանակ, Մալքոմը «Արդարության ձայնը» վերնագրով մի Հողված է 

դրում, որն անստորագիր տպագրվում է Կալկաթայի аՀաբլ օլ մաթին» 

թերթում։ Անդրադառնալով երկրի վիճակին, Մալքոմը գրում է. «•... Պե-

տական բոլոր Հիմնարկներն անկարգ վիճակում են, գանձարանը դա-

տարկ է, ժողովուրդը սգի մեշ է, անկախության Հիմքերը սասանված 

են։ Ինչ դժբախտություն ասես, որ չի տիրում այս խեղճ Հողի վրա։ 

Այս դրության վերշը ի՞նչ է լինելու։ 

Խնդիրը պարզ է՝ օտար տերությունները կգրավեն Իրանը։ 

Ի՞նչ իրավունքով։ 

Հենց մեր մեղքով, քանի որ մենք չենք ուզում աչք բացել և տես-

նել, թե այս դարաշրջանում ինչքան են փոխվել աշխարՀը և պետու-

թյունների գոյության պայմաններըлм« 

Սա փաստորեն երկրի անկախությունը պաշտպանելու մի կոչ էր՝ 

ուղղված ժողովրդին։ Մալքոմը զգուշացնում է, որ եթե Իրանում բարե-

փոխումներ չանցկացվեն, վերջիվերջո, օտար պետությունները երկիրը 

կնվաճեն։ 

3 1 и.V ^^^ յ ֊ ւԼ յ շ Տ и ' У ) ՚ 
Г ЛзеЛхо 

32 նույն տեղում, էչ 190։ 
33 Նույն տեղում, էշ 198։ 

79 



Սկսած 1890 թ. մոտ երեք ու կես տարի Մալքոմը Լոնդոնում հրա-

տարակում էր «Ղանոմւ» թերթը, որն Իրանում խիստ արգելված էր: 

Բ՚երթր պարունակում է բավական հարուստ նյութ, որի ուսումնա-

սիրումը շատ կարևոր է Մալքոմի քաղաքական հայացքները և հետա-

պնդած նպատակները պարզաբանելու համարг 

«՛Հանուն» թերթի երկրորդ համարում Մալքոմը դրում է. «Օտար-

երկրյա ներկայացուցիչներն Իրանից ուղարկած իրենց գաղտնի կամ 

բացահայտ զեկուցագրերում անընդհատ կրկնում են, որ Իրանի ժողո-

վուրդը, հատկապես զինվորականությունը, իր երկրի վիճակից այնքան 

է ձանձրացել և այնպես է այն ատում, որ ոչ մի օտար թշնամու դեմ 

թեկուզ մեկ գնդակ էլ չի արձակի, այլ, ընդհակառակը, դրսից եկող 

որևէ բանակի ուրախությամբ և շնորհակալությամբ կընդառաշի: 

Մեր գեներալներից մեկը լսելով այս խոսքերր, գրել է. «Աստված 

վկա, օտարերկրյա ներկայացուցիչները ճիշտ են հասկացել Իրանի զոր-

քը ինչո՞ւ և հանուն ինչի՞ պետք է կռվի»3*։ 

Մալքոմն, այսպիսով, փաստորեն արտահայտում է հայրենասիրու-

թյան իր ըմբռնումը, պետք է սիրել և պաշտպանել հայրենիքը, բայց 

ոչ նրա նեխած հասարակարգը։ նա, միաժամանակ, կարծես նախա-

զգում է, որ իշխող խավերի դավաճանական քաղաքականությունը վեր֊ 

շիվերշո երկիրը կգցի օտարերկրացիների ձեռքը, և որ ժողովուրդը հա. 

նուն հայրենիքի երբեք չի պաշտպանի իշխող խավերին։ 

Մալքոմը համեմատության մեջ է դնում Իրանի առկա վիճակը նրա 

պատմական անցյալի հետ և ցույց է տալիս այն նվաստացուցիչ վի-

ճակը, որի մեջ գտնվում է Իրանի ժողովուրդը։ 

«Աշխարհում քիչ պետություններ կան, — գրում է նա, — որ Իրանի 

ներկա կառավարության չափ ստորացած և նվաստացած լինեն։ Այս 

դժբախտ պետությունը, որը մի ժամանակ մարդկության պարծանք-

ներից էր, մեր դարաշրջպնում իր նախկին վեհությունից այնպես է իշել, 

որ նրա ղեկավարները Ջամշիդի թագավորական պալատը վերածել են 

աճուրդի մեծ շուկայի՝ վաճառելով պետության պաշտոնները, շքա-

նշաններն ու կոչումները։ նահանգապետությունները, դեսպանության֊ 

ները և մինիստրությունները ծախեցին ամեն տեսակ ապիկար մարդ-

կանց, ծախեցին գետերը, հանքերը, երկրամասերը և սահմանները, 

շատ ցածր գնով վաճառեցին ժողովրդի իրավունքները, երկրի առևտու-

րը և պետության անկախությունը»3*։ 

34 I Ааслл» Հ ՕրՀ -оУ15' 
35 Г ծօւձ^օ Г Օյ̂ ձ 
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Վերը րերված տողերում Մալքոմը փորձում է վերլուծել անցյալում 

Հզոր և բարձր մշակույթ ունեցող երկրի հետամնացության պատճառ-

ները։ նա դրա հիմքում տեսնում է երկրռւմ տիրող անիշխանությունը, 

ղեկավարների Հայրենադավությունը, ստորությունն ու կաշառակերու-

թյունը։ 

Թերթի էշերում Մալքոմը հատուկ ուշադրություն է դարձնում օտար-

երկրյա կոնցեսիաների հարցին, մերկացնում իշխող խավերի դավա-

ճանական քաղաքականությունը և լուսաբանում Երանի համար կոն-

ցեսիաների կործանիչ նշանակությունը։ 

Թերթի 6-րդ համարում Մալքոմը դրում է. «Չկա՞ արդյոք մեկը, 

որ հարցնի այս երիտասարդից (նկատի ունի Ամին էս Սոլթանին—Լ. Ъ.), 

թե ո՞ր օրենքով ես դու մեր պետության այս իրավունքները և արտո-

նությունները ծախում օտար արկածախնդիրներին։ Իսլամի սուրբ օրեն-

քի և բոլոր պետությունների օրենքների համաձայն այս միշոցները և 

առևտրական գործարքները մեր երկրի ժողովրդի օրինական սեփակա-

նությունն են։ Դրանք մեր գոյության միշոցներն ու հիմքն են։ Ինչպե՞ս 

ես համարձակվում օտարներին ծախել մուսուլմանների գոյամիջոցները: 

Արդյո՞ք Իրանի ժողովուրդը իսկապես մահացել է, որ դուք նրա ժա-

ռանգությունը աճուրդի եք հանումյ>36« 

Այսպիսի հարցադրումից հետո թերթն իր կողմից պատասխանում 

է. «Հարգելի պարոն օտարերկրացիները իրավունք ունեն մեզ անկեն-

դան համարել«•• Եթե այս երկրռւմ մարդկանց մեջ կենդանի ջ ղեր մնա-

ցած լինեն, ո՞ր պատվարժան վեզիրը կկարողանար այսպիսի ստոր և 

նենգ բեռ պարտագրել ժողովրդին և այսքան հանդուգն լինել»՜1: 

Այս խոսքերը փաստորեն ժողովրդին կոչ են անում կառավարու-

թյան դավաճանական քաղաքականության նկատմամբ անտարբեր 

չմնալ և ոտքի ելնել հանուն իրենց իրավունքների։ 

Մալքոմը խստորեն բողոքում է նաև կառավարության ներքին ու 

արտաքին քաղաքականության դեմ։ Թերթի 15-րդ համարում տպա-

գրվել է Թեհրանից ստացված հետևյալ թղթակցությունը։ «Ինչ մեծա-

ծավալ կալվածք ունեինք, բռնագրավեցին և ավերեցին։ Ինչ կուտակած 

հարստությոմւ ունեինք, բոլորը հարկերի կամ փեշքաշի կարգով կա-

պալի հարվածով մեզանից վերցրին։ Ինչքան խիզախ երիտասարդներ 

ունեինք, տարան բանակ և Իրանը ավերելու գործիք դարձրին։ Աֆղան-

ներից պարտվեցին, անգլիացիներից պարտվեցին, ռուսների մատի 

38 Г Аалио т օյ-օ-5 
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մեկ շարժումով ամրողշ Խորասանը և սրբավայրերը հանձնեցին։ Այս 

ժողովրդի ապրուստի բոլոր միշոցները, ինչպես հանքերը, ճանապարհ-

ները, վարուցանքն ու առևտուրը, հեռադիրը, գործարանները, բոլորը 

օտարներին ծախեցինՏ3*։ 

Մալքոմը մեծ հավատով էր լցված դեպի ժողովուրդը, և նրա մեշ 

էր տեսնում այն հզոր ուժը, որն ընդունակ է փոխել երկրռւմ ստեղծված 

դրութւոմւը, վեր չ դնել անսահմանափակ միապետությանն ու օտար-

երկրյա տիրապետությանը։ «...Ժողովուրդն իր ապահովության միշոց-

ները պետք է անպայման ինքը ձեռք բերի», — գրում է նա3'։ 

Հսկայական է եղել «Ղանուն» թերթի ղերը իրանական հասարակու-

թյան զարթոնքի գործում։ 

«Ղանուն» թերթը և նրա հրատարակիչը, — գրում է Մալեք զադեն,— 

պետք է ճանաչվեն որպես Իրանի առաշադիմության առաշնորդներ։ 

նրանք պետք է համ արվեն սահմանադրական շարժման առաշացման և 

Իրանի ժողովրդին ստրկության կապանքներից ազատագրելու կարևոր 

գործոն։ Իրանի սահմանադրության պատմությոմւն իր էշերում երախ-

տագիտությամբ և հարգանքով պետք է արձանագրի միրզա Մալքոմ 

խանի անունը և նրա երկերը»*"։ 

* * 

• 

Իրանում կապիտալիստական երկրների ազդեցության ուժեղաց֊ 

մ ամբ է՛լ ավելի սրվեց գաղափարական պայքարը երկրի ներս ում։ Հատ-

կապես լայն տարծում գտավ պանիսլամիզմը, որը հանդիսանում էր 

ֆեոդալ֊ կալվածատիրական դասակարգի գաղափարախոսությունը։ 

Պ անիսլամիզմի գաղափարախոսության հիմնական ուղղությունն այս 

էտապում պայքարն էր օտարերկրյա կապիտալի դեմ։ Բայց նա, միա-

ժամանակ, հանդես էր գալիս նաև իր դարն ապրած, սակայն դեռևս գո-

յություն ունեցող ֆեոդալական կարգերի պաշտպանի և, ընդհանրապես, 

նորագույն քաղաքակրթության, գիտության և մշակույթի զարգացումը 

խանգարողի դերում։ 

Խոսելով պանիսլամիստների հետապնդած նպատակների մասին, 

Վ. Ի. Լենինը գրել է. «Նրանք փորձում են եվրոպական և ամերիկյան 

իմպերիալիզմի դեմ ուղղված ազատագրական շարժումը միացնել խա֊ 

АВ Ք Ю Օյ-Օ-Տ . օ ^ Ւ » * 
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ների, կալվածատերերի, մոլլաների և նմանների դիրքի ամրացման հետ»"՝։ 

Մենք այստեղ կանգ կառնենք միայն պանիսլամիզմի օտարերկրյա 

տիրապետության դեմ մղած պայքարին։ 

Հենց սկզբից անհրաժեշտ է նշել, որ օտարերկրյա կապիտալի դեմ 

պանսիլամիստների պայքարը, չնայած արտաքնապես հրապուրիչ էր և 

գրավում էր լայն մասսաների, սակայն չէր տանում դեպի օտարերկըր-

յա լծի վերջնական թոթափում։ 

Պանիսլամիզմի գլխավոր գաղափարախոսը համարվում էր սեյեդ 

Զամալ էդ Դին Աֆղանին։ նա մոլեռանդորեն պայքարում էր իմպերիա-

լիզմի դեմ և նշանակալի ազդեցություն ուներ ժողովրդական զանգ-

վածների վրա։ 

Սեյեդ Ջամալ էդ Դին Ասադաբադիի (Աֆղանի) կյանքին ու գործու-

նեությանը նվիրված ուսումնասիրություններ են գրել պարսիկ, անգլիա-

ցի, ֆրանսիացի և բազմաթիվ այլ հեղինակներ։ Սակայն պետք է ասել, 

որ այդ աշխատությունները հաճախ սուբյեկտիվ են և չափազանցու-

թյուններով լի։ նրանք մեծ մասամբ շրջանցել են կարևոր և էական 

հարցերր, իսկ երկրորդական ու աննշան փաստերը ընդգծել կամ ուռ-

ճացրել։ Հակասական են նաև նրան տրված գնահատականները։ Ինչպես 

նշում է խան Մալեք Սասանին, Ջամալ էդ Դինի կողմնակիցները նրան 

համարում էին Արևելքի ա մ են ա խոշոր փիլիսոփան և հայրենասերը, իսկ 

հակառակորդները՝ վտանգավոր խռովարար*1։ 

«Սեյեդ Ջամալ էդ Դին Աֆղանիի կյանքն ու հասարակական, քա-

ղաքական փիլիսոփայությունը» աշխատության հեղինակ Չահարդեհին 

գրում է, որ Եգիպտոսի ազատասերները Ջամալ էդ Դինից խնդրեցին 

կազմել Եգիպտոսի Ազգային ժողովի ընտրությունների կանոնադրու-

թյունը, որի հիման վրա ժողովուրդը կարողանար ընտրել իր ներկայա-

ցուցիչներին։ Ջամալ էդ Դինը, պատասխանելով այս առաջարկին, ասում 

է. «Ազգային ժողովն այն ժամանակ կարող է իրենից իսկական ուժ 

ներկայացնել, երբ կազմված լինի ժողովրդի ոգին արտահայտող ներ-

կայացուցիչներից։ Փաշայի, ամիրի կամ օտար տերության միջոցով 

գումարված ազգային ժողովն անիմաստ կլինի և կենթարկվի իր ստեղ-

ծողների կամքին•«• ազգային ամենամեծ իդեալը օտարների ճիրաննե-

րից և ստրկությունից ազատվելն է»*3։ 

« 4. Ի. Անին, Երկեբ, հ. 31, էչ 171։ 

г АаеЛив |ո»ք Հ^յՀք* 
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Ջամալ էգ Դինը որոշ ժամանակ շրշագայել է Հնդկաստանում, որ-

տեղից և վտարվել է իշխանությունների մտավախության պատճառով։ 

Հնդկաստանում իր ելույթներից մեկում դիմելով հնդիկ ժողովրդին, նա 

ասում է. «Եթե դուք հարյուր միլիոնավոր մոծակներ դառնաք և կա-

ռավարության ականշին տզզաք, ապա ձայնը կհասնի նրանց ղեկավար 

Անգլիայի պրեմիեր Գլադստոնի ականշը։ Եթե դուք՝ հարյուր միլիոնա-

վոր հնդիկներ, միասնական լինեք, ամենակարող աստվածը ձեզ կրիա 

կդարձնի և դուք Մեծ Բրիտանիայի կղզիներում կսուզվեք և Հնդկաստա-

նում գլուխ կհանեք՝ որպես ազատ մարդիկ»ս։ 

Ջամալ էդ Դինը, փաստորեն, ժողովրդին կոչ է անում միավորել 

ուժերը և պայքարի դուրս գալ օտարերկրյա գաղութարարների դեմ* 

չկասկածելով այդ պայքարի հաջողությանը։ 

Ջամալ էդ Դինի համախոհները և աշակերտները հանդես էին գա-

լիս Մերձավոր արևելքում իմպերիալիստական տերությունների քա-

ղաքականությունը քննադատող հոդվածներով, որոնց թարգմանություն-

ներն ուղարկում էին նաև անգլիական թերթերին։ Այս հանգամանքը 

չվրիպեց Գլադստոնի ուշադրությունից և նա հանձնարարեց Եգիպտո-

սում անգլիական գլխավոր հյուպատոսին հսկողության տակ վերցնել 

Ջամալ էդ Դինի գործունեությունը։ Դրանից հետո Ջամալ էդ Դինը աք-

սորվեց նաև Եգիպտոսից։ 

նա Փարիզում հրատարակում է «Օրութ օլ ոսղայ> թերթը (լույս է 

տեսել ընդամենը տասնութ համար)։ Այն տարածվում էր Աֆղանստա-

նում, Հնդկաստանում, Թուրքիա յում, Եգիպտոսում, Սուդանում, Իրա-

քում, Սիրիայում, Հեշազում, Եմենում, Մարոկկոյում, Ալժիրում և, որոշ 

աղբյուրների վկայությամբ, մեծ հեղինակություն էր վայելում։ 

Այդ թերթում տպագրված հոդվածներից մեկում Ջամալ էդ Դինը 

գրում է. «Իսկապես զարմանալի է, թե համաշխարհային խոշոր քաղա-

քագետները ինչպիսի՞ վարքագիծ ունեն, ի՞նչ որոշումներ են կայաց-

նում ու ի՞նչ եզրակացությոմււների հանգում, որ մարդկությանը դեպի 

ոչնչացում են տանում։ Մերձավոր արևելքի խավարամիտ ժողովուրդ-

ները ... մի օր պետք է խորը քնից արթնանան և իսլամի հզորության 

վերածննդի համար զոհաբերություններ կատարեն»**։ Որոշ աղբյուրներ 

վկայում են, որ երբ Սուդանում ապստամբություն ծագեց, Սոլզբերին 

Ջամալ էդ Դինին առաջարկեց Սուդանի թագավոր կարգվել, որպեսզի 

ճնշի Մեհդիի գլխավորած ապստամբությունը, իրականացնի Անգլիայի 

նախատեսած բարեփոխումները։ 

44 Նույն տեղում, էշ 14։ 
43 Նույն տեղում, էշ 39։ 
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Ջամալ էդ Դինը աչդ առաջարկը կտրականապես մերժեց, ասելով. 
«Եթե Րրիտանիան կողմնակից է բարեփոխումների և մտադիր է ինչ 
գնով էլ լինի ժողովրդի բարեկեցության ուղղությամբ քայլերի դիմել, 
ապա ավելի լավ է ուշադրություն դարձնի Իռլանդիայի վրա, որը ձեզ 
ավելի մոտ է և ձեր ու իռլանդացիների միշև ընդհանուր գծեր կան, մի 
բան, որ բացակայում է ձեր և Եգիպտոսի, Սուդանի և Մերձավոր արե-
վելքի մյուս երկրների միշև»"'։ 

1889 թ. Ջամալ էդ Դինը Եվրոպայից վերա դաոնում է Իրան, և այն-
տեղ լայն գործունեություն ծավալում։ Նա ոչ միայն, ինչպես առաջին 

ճամփորդության ժամանակ, ժողովրդին քարոզում է դեմ դուրս դալ 
բռնապետությանը և սահմանադրություն հաստատել, այլև մուսուլման-
ներին կոչ է անում միասնական պայքարի ելնել ընդդեմ եվրոպացիների։ 
Պատահական չէ, որ նրան շուտով արտաքսում են նաև Իրանից: 

Չ ահ ար դահին գրում է, որ Ջամալ էդ Դինի քաղաքական պայքարի 
նպատակն էր արթնացնել և ոտքի հանել Արևելքի ժողովուրդներին, որ-
պեսզի նրանք զգան արևմտյան պետությունների կողմից սպառնացող 
վտանգը, զգաստանան և իրենց իշխանությունները սահմանադրական 
հիմքի վրա կառուցեն"» 

Ջամալ էդ Դինի քաղաքական հայացքները պարզաբանելու համար 
կարելի է բերել նաև նրա հետևյալ տեսակետներըI 

Արևելքի երկրների գաղութացման պատճառը Ջամալ էդ Դինը հա-
մարում էր այդ երկրների հսկայական հարստությունները և նրանց աշ-
խարհագրական կարևոր դիրքը» Նա գտնում էր, որ արևելքցիների 
պարտքն է օտարերկրացիներին հասկացնել տալ, որ այդ երկրներում 
ձեռք բերված հարստությունն ու բարիքը պետք է հենց այդ երկրներում 
օգտագործվեն48« 

Ջամալ էդ Դինը հնդիկ տարբեր խավերին (հոգևորականնե-
րին, առևտրականներին և նույնիսկ հողագործներին) կոչ էր անում 
միավորվել և համատեղ միջոցներ ձեռնարկել բարձրագույն ու տար-
րական դպրոցներում ուսուցումը հնդկերեն լեզվով անցկացնելու համար: 

Պ ատասխանելով նրանց, ովքեր արդարացնում էին Հնդկաստա-
նում՛ անգլերեն լեզվի տարածումը, պատճառաբանելով այն գիտության 
տարբեր բնագավառներում անգլիացիների խոշոր ներդրումով, անգլե-
րեն լեզվով հարուստ գրականության առկայությամբ, ինչպես նաև Հընդ-

46 Նույն տեղում, էշ 40։ 
47 Նույն տեղում, էշ 91։ 
48 Նույն տեղում, էշ 129։ 
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կա и տանին երկար տարիներ տիրապետող Անգլիային ընդհանրապես 

ենթարկվելու անհրաժեշտությամբ, Ջամալ էդ Դինը դրում է. аԱրդյոք 

հնդիկներին սազակա՞ն է, որ օտարերկրյա գերիշխողներից օգուտներ 

ստանալու համար իրենց ծագումը մոռանան, գոյության երաշխիքնե-

րից հրաժարվեն, գիտությունն ու լուսավորությունն ուսուցանեն հաղ-

թող ազգի լեզվով, այդ լեզուն գերադասեն ազգային լեզվից և օգտա-

գործեն նրա փոխարեն*9 ։ 

Անդրադառնալով աշխարհի վերաբաժանման համար իմպերիալիս-

տական պետությունների միշև մղվող պայքարին և, մասնավորապես, 

Հնդկաստանում Անգլիայի գերիշխանությանը, Ջամալ էդ Դինը, այնու-

ամենայնիվ, համոզմունք է հայտնում, որ անգլիացիներին չի հաշողվի 

Հնդկաստանը սեփականացնել։ аՀնդիկների ու անգլիացիների միշև բարե-

կամական հարաբերություններ կհաստատվեն միայն այն ժամանակ,— 

գրում է նա, — երր հնդկերենը կդառնա երկրի պաշտոնական լեզուն, գա-

ղութարարների արտոնությունները կվերացվեն, հնդիկներն իրավունք-

ներ կստանան, կներկայացվեն պառլամենտում, երկրռւմ կտարածվի 

գիտությունն ու լուսավորությունը, դպրոցներում ուսուցումը կիրակա-

նացվի մայրենի լեզվով, արդյունաբերության և գյուղատնտեսության 

համար բարձրագույն դպրոցներ կհիմնվեն, կարճ ասած, անգլիացիները 

հնդիկներին այն ալքով կնայեն, ինչ իրենց են նայում և բոլոր տարբե-

րությունները և արտոնությունները կվերացվենյօ50։ 

Մեկ այլ հոդվածում զայրույթով հիշատակելով օտարերկրյա ազ-

դեցության ուժեղացման հանգամանքը և թվարկելով օտար տերություն-

ների կողմից զավթված մուսուլմանական երկրները, Ջամալ էդ Դինը 

նշում է, որ վտանգ է Ապառնում նաև դեռևս որևէ պետության ենթակա-

յության տակ չգտնվող մուսուլմանական փոքրաթիվ երկրների անկա-

խությանը։ Մասնավորապես Իրանում օտարերկրյա ներթափանցման 

սաստկացման մեշ Ջամալ էդ Դինը մեղադրում էր Նասր էդ Դին շահին, 

որը ոչ միայն չէր պայքարում օտար տերությունների ոտնձգություն-

ների դեմ, այլև նպաստում էր նրանց քաղաքականության իրականաց-

մանը։ 

<гԶիա օլ խաֆեղինյ> թերթում 1891 թ. Ջամալ էդ Դինը հրապարա-

կում է շիա ղեկավար հոգևորականներին ուզված մի նամակ, որով պա-

հանշոլմ է Նասր էդ Դին շահի գահընկեցությունը51« 

IГГУ Օ ՝ ^ ' 

Նույն տեղում, էշ 149—150։ յ 51 Нг длЛ^о т . едз> Ա^օ «^յԱսԱյ ւձԼԼ« ^ Ա . 
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1892 թ• մարտի 1-ին հրապարակված մի այլ հոդվածում Ջամալ 

էդ Դինը բարձր հոգևորականությանը կրկին կոչ է անում գա ւընկեց 

անել շահին։ նա մատնանշում է, որ շահը հոգևորականության իրավունք-

ներն ու ազդեցությունը աստիճանաբար սահմանափակէ լու, ինչպես 

նաև ժողովրդին հարստահարելու և ստրկացնելու միջոցով կարողացավ 

ապահովել իր միահեծան իշխանությունը։ Երկրռւմ տիրող այդ վիճակը, 

միաժամանակ, հնարավորություն տվեց եվրոպացիներին, առանց դի-

մադրության հանդիպելու, ներթափանցել Իրան և հաստատել իրենց 

•տիրապետությունը։ 

Ջամալ էդ Դինը զգուշացնում է հոգևորականությանը, որ եթե 

նրանք չշտապեն շահին գահընկեց անել, ապա այլևս ուշ կլինի դրու-

թյունը փրկել՛2։ 

Ջամալ էդ Դինը գտնում էր, որ մինչև ժողովուրդները, հատկապես 

մուսուլմանները, բռնության և ստրկության շղթաները չփշրեն և ժողո-

վըրդական իշխանություն չհաստատեն, դուրս չեն գա վերելքի ու զար-

գացման ուղի և չեն ազատագրվի օտարերկրյա ազդեցությունից՛-: 

Չահարդեհին, անդրադառնալով Ջամալ էգ Դինի տեսս։ կետն երին, 

հատկապես նշում է, որ նա մուսուլմանական աշխարհի փրկության 

միակ ուղին տեսնում էր մուսուլմանական ժողովուրդների միասնու-

՛թյան և գաղութակալության մեքենայություններն ու դիտավորություն-

ները միացյալ ուժերով կասեցնելու մեշ5*։ 

Ջամալ էդ Դինի՝ Չահարդեհիի գրքում մեշբերված որոշ դատողու-

թյունները վկայում են, որ նա չի հավատում օտարերկրյա նվաճողնե-

րի մարդկային խղճին կամ նրանց համոզելու հնարավորությանը, այլ 

դիմում է ժողովուրդն երին ու պահանջում, որ նրանք ոտքի ելնեն ու 

բռնի ուժով թոթափեն օտարերկրացիների լուծը։ 

Սեյեդ Ջամալ էդ Դինի հակաիմպերիալիստական գործունեության 

մասին հետաքրքիր փաստեր է հաղորդում նաև аԻրանցիների զարթոն-

քի պատմությունը» աշխատության հեղինակ նազեմ օլ էսլամ Քերմա-

նին։ նա գրում է, որ Ջամալ էդ Դինի գործունեությունը չէր սահմանա-

փակվում Իրանով, որ նա ակտիվորեն միշամտում էր նաև միջազգա-

յին քաղաքական կյանքին։ Երբ անգլիացիները օկուպացրին Եգիպտոսը 

52 Նույն տեղում, էշ 24— 26։ 

53 ИГ 1ГГЛ Օ ՝ ՝ - ^ 
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և ոչնչացրին նրա անկախությունը, Ջամալ էդ Դինը հանդես եկավ որ֊ 

պես Եգիպտոսի անկախության պաշտպան։ նա մեծ ատելություն էր 

տածում անգլիացիների նկատմամբ, բուռն պայքար էր ծավալել նրանց 

դեմ և անգլերեն լեզվով մերկացնող հոդվածներ էր տպագրում թեր-

թերում"։ 

аԱլ Մ ան ար» թերթի խմբագիր սեյեդ Մոհամադ Ռաշիդը հրապա-

րակել է Ջամալ էդ Դինի գրչին պատկանող երեք արժեքավոր փաստա-

թղթեր, որոնք ցույց են տալիս, թե որքան մեծ է եղել նրա ազդեցու-

թյունը Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունների վրա։ Առաշին 

նամակը ուղղված է Սամարայի գլխավոր մոշթահեդներից հաշ միրզա 

Հասան Շիրազիին, որով նա պահանշում էր ծխախոտի կոնցեսիայի 

դեմ միշոցներ ձեռնարկել և ժողովրդական կամ ազգային կուսակցու-

թյանը միանալ։ 

1891 թ. գլխավոր մոշթահեդին գրած այս նամակում Ջամալ էդ 

Դինը անդրադառնում է երկրռւմ տիրող վիճակին, հատկապես շեշտելով 

Իրանի ժողովրդական զանգվածների դժգոհությոմւն ու զայրույթը իրենց 

հայրենիքը ստրկացնող այդ նոր գործարքի կապակցությամբ։ նա, այ-

նուհետև, դատապարտում է շահին, որն Իրանի թշնամիներին է վաճա-

ռել նրա եկամուտները՝ հանքերը, ճանապարհները, այգիները, դաշտե-

րը՛՛• ծխախոտը և նրա ցանքերը..,, օտարերկրացիներին է հանձնել նաև 

բանկը, որը նշանակում է կառավարության ղեկը տալ ուրիշներին, և 

ժողովրդին ստրկացնել.,.։ 

Անդրադառնալով 1889 թ. Դոլգոռուկիին տրված կոնցեսիային, Ջա-

մալ էդ Դինը նշում է, որ դրանով Ռուսաստանին տրվեց այն ամենը, 

ինչ մնացել էր երկրից։ аԿարճ ասած, — գրում է նա, — ոճրագործները 

Իրանի նահանգները աճուրդի են դրել մեծ պետությունների միշև, այն 

էլ այդպիսի չնչին գումարի դիմաց»։ 

Այնուհետև Ջամալ էդ Դինը կոչ է անում մոշթահեդին՝ ղեկավարել 

օտարերկրացիների դեմ ժողովրդական պայքարը58 յ 

Ջամալ էդ Դինի շանքերը զուր չանցան։ Ամենայն հավանականու-

թյամբ նրա այդ նամակը մեծ դեր խաղաց մոշթահեդի կողմից ֆեթվայի 

հրապարակման գործում, որով մինչև ծխախոտի կոնցեսիայի բեկանու-

մը ծխախոտի գործածությունը հայտարարվեց օրենքից դուրս։ Եվ, ի 

55 ал ,Ьлкм ,_Дз\ Л л о ' լ յ ^ / քԱ->Ա\ 
56 Е. Вгоъипе, Т11е Регз1ап Ре\о1иИоп օք 1Տ05 ֊1Տ09, СатЬгЫее, 1910, р. 2. 
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վերշո, ՛հասո էդ Դին շահը, Ամին էս Սոլթանը, օտար պետությունները-

ե ծխախոտի կոնցեսիայի տերերը ստիպված եղան տեղի տալ: 

Սեյեդ Ջամալ էդ Դինը, անկասկած, XIX դարի Իրանի խոշոր գոր-

ծիչներից է, որի աշխարհայացքն ու գործունեությունը շատ բարդ է ու. 

հակասական։ 

Г. М. ЕГАНЯН 

БОРЬБА ИРАНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ПРОТИВ 
КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНОСТРАННОГО 

ИМПЕРИАЛИЗМА 

Р е з ю м е 

Просветительское движение в Иране особенно большой раз-
мах получило во второй половине XIX в. Безусловно, это явле-
ние имело свои особенности, обусловленные характером полити-
ко-экономической жизни страны. 

Общественно-политическая деятельность просветителей своим 
острием была направлена также против колониальной политики 
империалистических стран в Иране и господствующих слоев, ко-
торые своей деятельностью всячески способствовали осуществле-
нию этой политики. 

Наиболее видные представители просветительского движе-
ния—Талибов, Зейн оль-Абедин Марагеи, Малек оль-Мотакале-
мин, Мирза-Мальком хан и др. В статье подробно освещаются 
антиимпериалистические идеи просветителен и прослеживается 
процесс их борьбы против колониальной политики империалисти-
ческих стран. 



Լ. Լ. ՓւԱ1ն4ԱՆՅԱՆ 

ԲԱՐԻՆԵՐԻ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆՈՒՄ XIX ԴԱՐԻ ԿԵՍԵՐԻՆ 

XIX դ. առաջին կեսին Իրանը սոցիալ-տնտեսական խոր ՛ճգնաժամ 

՛էր ապրում։ Քաղաքական տեսակետից այդ ճգնաժամն արտահայտվում 

•էր օտարերկրյա պետություններից և, ամենից առաջ, Անգլիայից ու 

ցարական Ռուսաստանից նրա կախյալ վիճակով։ 

XIX դ. երկրորդ քառորդից սկսած Իրանի տնտեսական կյանքում 

տեղի են ունենում մեծ փոփոխություններ։ 1801 թ. Անգլիայի և Իրանի 

•միջև կնքված քաղաքական ու տնտեսական պայմանագրի համաձայն 

•անգլիական ու հնդկական առևտրականներին իրավունք էր վերապահ-

վում ազատ բնակություն հաստատել Իրանի հարավային բոլոր նավա-

՛հանգիստներում և առանց մաքսի Իրան ներմուծել անգլիական արդյու-

նաբերական ապրանքներ։ 

Երկրի տնտեսության համար ոչ պակաս կործանարար էին նաև 

• ռուս-իրանական երկու պատերազմները, որոնք ի հայտ բերեցին Իրանի 

՛հասարակարգի ողջ սնանկությունը։ 1828 թ. կնքված Բ՝ուրքմենչայի 

՛հաշտության պայմանագրի համաձայն Իրանը Ռուսաստանին պետք է 

•վճարեր մոտ 20 միլիոն ոսկի ռուբլի ռազմատուգանք, որը, բնականա-

բար, պետք է իրականացվեր ժողովյրղի կեղեքումն ուժեղացնելու, նրա 

•վրա արտակարգ հարկեր և այլ գանձումներ նշանակելու միջոցով։ Մյուս 

•կողմից, պատերազմում տարած հաղթանակը ռուսական առևտրական 

•կապիտալի համար լայն դռներ էր բացում իրանական շուկայում։ 

Անիրավահավասար պայմանագրերը, ինչպես նաև կապիտուլյացիոն 

իրավունքի հաստատումն Իրանում բարենպաստ պայմաններ ստեղծե-

ցին օտարերկրյա կապիտալի ներթափանցման համար, որի հետևանքով 

երկիրը, փաստորեն, վերածվեց արևմտաեվրոպական երկրների վաճա- | 

•ռահ ան մ ան շուկայի։ 

Ընդգրկվելով համաշխարհային շուկայի ոլորտը, Իրանն ընդարձա-

կեց իր արտահանումներն ու ներմուծումները։ Ս՛ակայն դա կրում էր 
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գաղութային առևտրի բնույթ, քանի որ ներմուծումը մի քանի անգամ 

սււէԼլի էր արտահանումից և դրա հետևանքով քայքայվում էին երկրի 

արհեստները: Այս ամենը բացասաբար անդրադառնալով Իրանի սո-

ցիալ-քաղաքական դրության վրա, խոչընդոտում էր նրա զարգացումը: 

Ինչպես գրում է իրանցի պատմաբան Ս . Մալեքզադեն, «Իրանի՛ 

ժողովուրդը չէր կարողանում իր բնական ու հանքային հարստություն-• 

• ներից օգտվել և ստիպված էր օտար երկրներից ներմուծել այն ամենը, 

ինչ ինքն ուներ։ Օտար պետությունների ագահության ու բռնության հե--

տևանքով Իրանի ժողովուրդը նստած էր իր երկրի ընդերքում թաքնված՜ 

գանձերի վրա և մահանում էր սովիցւ>Հ։ 

Օտարերկրյա հյուպատոսները չարաշահելով իրենց արտոնյալ 

իրավունքները, միջամտում էին երկրի ներքին գործերին, հաճախ նրանց 

առաջարկով և պահանջով նշանակվում կամ հեռացվում էին նահան--

դապետներ կամ այլ պաշտոնյաներ։ Այդպիսով, Իրանի կենտրոնական՚ 

կառավարությունը հ ե ղին ա կա գյր կվում էր և գրեթե կորցնում իր իշխա-

նությունը գավառներում։ Քոչվոր ցեղերը մայրուղիներում թալանում 

էին ճանապարհորդներին, կողոպտում քարավանները։ Օգտվելով երկ-

րում տիրող քաոսային վիճակից, շահի զինվորները նույնպես զբաղ-

վում էին կողոպուտով։ Գյուղի բնակիչները նկատելով զինվորների մո-

տալուտ գալուստը, հավաքում էին իրենց ունեցվածքը և դիմում փա-

խուստի։ 

նման վիճակում էին նաև երկրի առանձին կալվածատերեր և ա-

ռևտրականներ, որոնք չունեին անձի և ունեցվածքի ապահովություն։ 

Երկրի բարձրաստիճան հոգևորականությունը ևս հոգևոր դատա-

րանների միջոցով, քաղաքացիական գործերը «կարգավորելուи պատըր 

վակով կողոպտում էր ժողովրդին։ Այսպիսով, XIX դ. երկրորդ կեսին՛ 

հսկայական չափեր ընդունած կամայականությունն ու թալանը երկիրը՚ 

հասցրել էին քայքայման եզրին։ 

XIX դ. կեսերին Իրանում ծայր առան գյուղացիական մի շարք-

շարժումներ, որոնք անմիջականորեն ուղղված էին ինչպես ներքին շա~-

հադործողների, այնպես էլ օտարերկրյա գաղութարարների դեմ։ 

Ապստամբությունները, որ տեղի էին ունենում Իրանի տարբեր վայ--

բերում, արդեն 40-ական թվականների վերջերին բռնկվեցին նոր ուժովս՝ 

րնդգրկելով նորանոր շրջաններ։ Զանշանում 1847 թ. աղբյուրները նշում 

են այդպիսի մի ապստամբություն։ Այդ խռովության անմիջական պատ-
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ճառը ^անջանի հաքեմ Աշրաֆ խանի կամայականություններն էին, որի 

դեմ ոտքի ելած քաղաքի չքավոր խավը հարձակվում է քաղաքապետի 

տան վրա և ավերում այն2։ 

Նման խռովությունների ու հակաֆեոդալական պոռթկումների բազ-

մաթիվ վկայություններ կան իրանական և եվրոպական սկզբնաղբյուր-

ներում, որոնք ապացուցում են, որ ժողովրդական շարժումները ավելի 

ու ավելի մեծ չափեր ընդունելով, ամենուրեք հող էին նախապատրաս-

տում համ աժողովյրղական խռովության համար։ 

Այդ կապակցությամբ հետաքրքիր է Թավրիզում ռուսական գլխա-

վոր հյուպատոս Ն. Ա. Ան ի լկուէի 1850 թ. փետրվարի 20-ի հաղորդու-

մը Բ՚ավրիզի շրջակա գյուղերի գյուղացիական խռովությունների վերա֊ 

բեր յալ։ 

аԵրեկ Թավրիզում խռովություն էր բռնկվել, որը մասամբ շարու-

նակվում է և այսօր։ Չեբիսթար բնակավայրի բերքը մորեխների ներ-

խուժման հետևանքով ոչնչացել է։ Բնակիչները 45 վերստ հեռավորու-

թյունից եկել և խնդրել էին, որպեսզի այս տարի զիջում կատարվի 

նրանցից գանձվող հարկի ընդհանուր գումարում։ Սկզբում նրանք դի-

մեցին բարձր հոգևորականությանը, իսկ հետո ինձ՝ խնդրելով իմ միջնոր-

դությունը սանձելու այն զինվորների գործողությունները, որոնք ուղարկ-

ված լինելով հարկահավաքի և տեղական իշխանությունների ուժեղաց-

ման համար տեղի էին տալիս սանձարձակությունների ու կամայականու-

թյունների, առևանգում էին նրանց կանանց։ Քաղաքում անդորրը պաշտ-

պանելու նպատակով ես չհրաժարվեցի նրանց բողոքը հասցնել իշխա-

նություններին, սակայն իմ միշնորդությունը նրանց չբավարարեց։ 

Բ՚ավբիզի վեզիրը առավել երկյուղ է կրում զիջում կատարել Ջերի սթարի 

բնակչությանը, որովհետև ներկայումս նման վիճակում է Ադրբեջանի 

շրշանների մի մասը։ Մորեխը լրիվ ոչնչացրել է Ուրմիայի, Խոյի և Սալ֊ 

մաստի հացահատիկը, ուստի որևէ բնակավայրում հարկերի զիջումը 

Բ՚ավրիզի իշխանություններին կհարկադրի այդ վայրերում նույնպես զի-

ջումներ անելյ>3» 

XIX գ. առաջին կեսին Իրանում ծավալված ապստամբություններից 

ամենակարևորը և նշանակալիցը 1848—1851 թթ. բաբի ական ապըս-

т ամրությունն է։ 

Իրանի տնտեսական խոր անկման պատճառով քայքայված հազա-

րավոր արհեստավորներ, տնայնագործներ, մանր և միջին առևտրա-

3 1Г* լյ' >֊г150\ ձճճՀ ւ_յԱՏ՝ 
3 АВПР, Фонд Канцелярия, д. 1, л. 4—5. 
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կսւններ Հանդիսացան դժգոհ զանգվածների ՀամընդՀանուր 1աՐ<^Իէ 

ուժը։ Մուսուլմանական ցածրաստիճան Հոգևորականությունը ևս, Հա-

կառակ Հոգևորական բարձր խավի՝ մ ոշթ ահ ե դներ ի, ամենուրեք ներգը-

բավյէեց երկրռւմ ծավալվող շարժումների մեշ: Ցածրաստիճան հոգևո-

րականութւան Հակաֆեոդալական տրամադրությունների ակունքը պետք 

է փնտրել նրա սոցիալական ծագման մեշ։ Քանի որ այդ խավը իր սո-

ցիալական դրությամբ չէր տարբերվում ժողովրդական զանգվածներից, 

նրա ներկայացուցիչները ևս գոյությունը պաՀպանելոլ Համար զբաղ-

վում էին հողագործությամբ, մանր առևտրով և արՀեստով։ 

Ինչպես և այլ կրոններում, այնպես էլ մաՀմե դա կանո ւթյան մեշ-

կրոնական աղանդները սոցիալական Հակասությունների արդյունք էին։ 

Պ ատ ահ ական չէ, որ աղանդավորական շարժումները տեղի են ունենում՛ 

սոցիալ-տնտեսական սուր ցնցումների և ճգնաժամերի ժամանակ։ Վ, 

Ի. Լեն ինը գրում է, որ «...կրոնական կեղևի տակ քաղաքական բողոքի-

Հանդես գալը մի երևույթ է, որը զարգացման որոշ աստիճանի վրա• 

հատուկ է բոլոր ժոզովուրդներին...»*։ 

Рարիական շարժումը, որը ծավալվեց XIX գ. 40-ական թվական-

ներին, աճեց և զարգացավ երկրռւմ առաշացած սոցիալ-տնտեսական• 

սուր ճգնաժամի հետևանքով, դառնալով անցյալ դարում Իրանի ամենա-

խոշոր շարժումներից մեկը։ Այդ շարժմանը մասնակցում էին գյուղա-

ցիությունը, քաղաքային չքավոր խավ]։՝ արհեստավորների, մանր առև-

տրականների ու ստորին Հոգևորականության մի մասը, որի շնորՀիվ 

այն ստացավ Հակաֆեոդալական և հա կա գաղութային զորեղ բնույթ։ 

Այգ ժամ ան ա կա շրշան ի դասակարգային գոտեմարտերը կանխորո-

շեցին Իրանի հետագա պատմության զարգացման ուղին, ընդհուպ մին-

չև 1905—1911 թթ. բուրժուա-ս ահմ ան ա դրական Հեղափոխությունը։ 

Ըստ շիաների դավանության, նրանց տասներկուերորդ էմամը-

(փրկիչ Մ եհ դին) «անհայտացել» է IX դ. վերշին։ Շիաների ուսմուն-

քի համաձայն Մ եհ դի ի գալուստը պետք է անարդարությամբ և չարու-

թյամբ հեղեղված երկրռւմ հաստատեր արդարություն և ճշմարտությունՒ 

Բացի այդ, նա պետք է մաքրագործեր իսլամը։ Վերշին հազարամյակում 

մուսուլմանական աշխարհում արդեն ի հայտ էին եկել առանձին ան-

հատներ, որոնք «Մեհդի» իրենց հռչակելով, հակապետական ծավալուն• 

պայքար էին մղում իշխանությունների դեմ*։ 

* <Լ. հ. Լեէին, Երկեր, հ. 4, էչ 288։ 

5 '1400 ՚Հ>\յ-քյ 3 Ц^ь у յօԱւտ ^ у Լյ^յյ-Հ 
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Եվ ահա XIX դ. 40-ական թվականներին հանդես եկավ մի նոր 

•<гՄեհդիորի ուսմունքի քողի տակ ծավալվեց հսկայական մի շար-

ժում։ Այգ շարժումը հայտնի է նրա ղեկավար սեյեդ Ալի Մոհամմադ 

.Բարի անունով։ 

Սեյեդ Ալի Մոհամմագը ծնվել է 1820 թ. Շիրազ քաղաքում, բամ-

բակե գործվածքների մանր առևտրականի ընտանիքում՞։ Դեռ մանուկ 

հասակում զրկվելով հորից, նա դաստիարակություն է ստանում իր մոր֊ 

.եղբոր՝ հաշի սեյեդ Ալիի մոտ։ Շիրազում սկզբնական կրթությունը ըս-

տ ան ալուց հետո, 18-ամյա սեյեդ Ալին մորեղրոր հետ մեկնում է Բան-

.դար-Բուշեհր և այնտեղ զբաղվում առևտրով։ 

Արդեն այդ տարիներին մենակյաց կյանք վարելով, նա հորինում 

•էր կրոնական ա յաթն եր', ուսումնասիրում քիմիա և այլն՛: 

Հինգ տարի անց նա մեկնում է շիաների սրբավայր Քարբելա և 

նաշաֆ։ Քարբելա յում սեյեդ Ալի Մոհամմագը երեք ամիս հաճախում 

է շեյխերի դավանանքի առաշնորդ սեյեդ Քազեմ Ռաշտեցու քարոզնե-

րին։ Յուրացնելով շեյխական ուսմունքը, նա Իրաքում ծավալում է քա-

րոզչական գործունեություն, որի հետևանքով առժամանակ բանտարկ-

վում է օսմանյան իշխանությունների կողմից9յ Սեյեդ Քազեմի մահից 

հետո 1848 թ. նա վերադառնում է Իրան և բնակվում իր ծննդավայր 

Հ/իրազում ։ 

1844 թ. մայիսին սեյեդ Ալի Մոհամմագը հայտարարում է, որ 

ինքը սեյեդ Քազեմի նախագուշակած անձն է և իրեն հռչակում է «Բաբ», 

այսինքն՝ аդուռորի միշոցով կապ է պահպանվելու Մեհդիի հետ և 

.աշխարհ է ներթափանցելու արդարությունը։ Այդ տարիներին սեյեդ 

Ալի Մոհամմագը գրում է аՄեկնաբանություն Լովսեփի սուրայի մասին» 

. ( լ յ ւ - յ յ յ լ > «Ահսան օլ Ղասասз> ( ^ а ^ а л И ^ - и л Л ) » «Մեկնա-

բանություն Քոսար սուրայի մասին (յ-4-* խորագրերով 

աշխատությունները։ Աքսորվելով Ս պահ ան՝, նա գրում է (ГՄեկնաբանու-

թյուն վա ալ ասր սուրայի մասին» շ Գէ՚ՐՔԸ' 

Պետք է նշել, որ նա այդ երեք աշխատություններում չի շեղվում 

Ղորանի դրույթներից և հարազատ է մնում իսլամի ուսմունքին։ Բացի 

՜նշված աշխատություններից, նրա գրչին են- պատկանում նաև բազմա-

թիվ կրոնական քարոզներ։ 

( г 'ՀԱ-иЛ է_յԼյ ՕձՏ Ա-: ^տօտւձւ ձձ Լտ> 
1 ГЛ յ ւ_յԼ» ք 2 յ ֊ ? . ^ " 13 У յ Ս ^ յ - Հ 
8 նույն տեղում, էշ 118։ 

• ЬаЛу Տհ-еИ, ОНтрвев օք Ше аш! таппегв 1п Регви, Լօոժօո, 1856, р. 177. 
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Շուտով սեյեդ Ալի ՄոՀամմադի համբավը տարածվեց որպես-

в՛Բաբս, նրա հիշյտլ աշխատությունները պրոպագանդվեցին նրա աշա-

կերտների կողմից և ամենուրեք սկսեցին խոսել Մեհդիի մոտալուտ գա-

լրստյան մասին։ 

1844 թ. վերշերին Բաբն իր մերձւ-վոր հետևորդների՝ բարֆրուշեցխ 

Հաշի Մ ո '՛ամմադ Ալիի քորը հետագայում դարձավ Մ աղան գար ան ի ապըս— 

տամ բութ յան առաջնորդը) և հաշի Սոլեյման խանի հետ ուխտագնա-

ցության է կատարում Մաքքե, իսկ մեկ տարի անց՝ վերադառնում Բան-

դար-Բ ուշեհր։ 

՛Նահանգապետ Հոսեյն խանի կարգադրությամբ Բան դար Բուշեհրում' 

Բաբը ձերբակալվում է և տեղափոխվում Շիրա զ։ Սկզբում նա տնային 

կալանքի տակ է պահվում իր մորեղբայր հաշի Սեյեդի տանը, սակայն-

կարողանում է կապ պահպանել համախոհների հետ։ Հակառակորդներն• 

այդ մասին իմանալով, հարձակվում են Բաբի տան վյրա ու ավերում են-

այն, որից Հետո նրան տեղափոխում են քաղաքապետ Աբդոլ Համիդ 

խանի տունը10։ 

Այդ հալածանքներն ավելի են գրգռում Բաբի հետևորդներին, րրոնք-

ավելի համարձակորեն սկսեցին քարոզել նրա վարդապետությունը։ 

Շահական իշխանությունների և շիա բարձր Հոգևորականության-

պահանշով, մոջթաՀեդների և Բաբի միշև կազմակերպվում է Հրապա-

րակային բանավեճ, որը տեղի է ունենում 1848 թ. սեպտեմբերին։ Բա-

նավեճին իշխանությունների կողմից ներկա էր Բաբի Հետագա համա-

խոհ սեյեդ Յահ յա Դարաբին։ Բանավեճն ավարտվում է նրանով, որ-

Բաբին համարում են խենթ և ճիպոտահարում։ Նման Հանդիպումների և 

բանավեճերի շնորՀիվ սեյեդ ՅաՀյան դառնում է Բաբի ամենանվիրված 

Հետևորդներից մեկը11։ 

Սպահանի նահանգապետ ՄանուչեՀր խանը, որն անձամբ Համ ա֊ 

կրում էր Բաբին, մտադրվում է մի ժողով Հրավիրել, որտեղ շիա հոգևոր-

բարձր խավը և Բաբը պետք է քննարկեին վիճելի հարցերը։ Սակայնդ 

ինչպես վկայում են աղբյուրները, մոշթահեղների հրաժարման պատ-

ճառով այդ բանավեճը տեղի չի ունենում12 և նրանց պահանջով էմամ' 

Ջոմեն՝% Բաբին Հեռացնում է իր տնից։ 

10 иг <յ> «чЛ51)\ 
11 I. ՚ „ Լ--"յ ձձ ԱԼօ 

» ил յ > «^յւ5Ա\ «յյ^Սս ւ_->ս* 
13 -Քաղաքի գլխավոր հոգևոր դեմքը, որն ուրբաթ օրերին մզկիթում աղոթք է 

կատարումI 
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Մանուլեհր խանը Բաբին տեղափոխում է իր տուն և, նույնիսկ, 

նամակ է գրում շահին, խնդրելով չհետապնդել Բաբին1*։ 

1847 թ• փետրվարին Մանուչեհր խանի մահից հետո մայրաքաղա-

քից կարգադրություն է ստացվում, Բաբին հսկողության տակ վերց-

նելու և Թեհրան ուղարկելու մասին։ Սակայն շուտով որոշվում է Բաբին 

անմիշապես տեղափոխել Մ աքուի ամրոցը։ 

Այդ ժամանակ, արդեն, Բարի հետևորդների շանքերով նրա վար-

դապետությունը և քարոզները մեծ տարածում էին գտել ամբողջ երկ-

րռւմ։ Անախորժություններից խուսափելու համար իշխանությունները 

կարգադրում են նրան զարտուղի ճանապարհով հասցնել Մաքու։ Ամեն-

ուրեք, որտեղից անցնում էր Բաբը, ժողովուրդն արժանավայել էր դի-

մավորում նրան։ Օրինակ, Զանջանի քաղաքապետը, ժողովրդական շար-

ժումից վախենալով, Բաբի պահակներին կարգագրում է նրան անմիջա-

՛պես հեռացնել քաղաքի արվարձաններից, որտեղ նրանք որոշել էին 

իշևանել՝5։ 

Ինչպես վկայում են սկզբնաղբյուրները, եղել են դեպքեր, երբ ամ-

բողջ գյուղերի բնակիչները դարձել են բարիներ1*։ 

Բաբի աքսոր տանող երթուղու վրա գտնվող քաղաքների և գյուղե-

րի բնակչության մեծ մասը դաոնում են նրա ուսմունքի համակիրներ։ 

Իշխանությունների կարգադրությամբ, Մաքվում Բաբը պետք է 

բանտարկվեր սարի գագաթին գտնվող բերդում։ Սակայն այդ միշոցով 

էլ իշխանությունները չկարողացան լրիվ մեկուսացնել Բաբին և նա 

շարունակում էր կապ պահպանել իր համախոհների հետ։ 1847 թ. այդ 

աքսորավայրում Բաբը գրեց «Բայան» («Հայտնություն») աշխատու-

թյունը, որը հանդիսանում է բաբիական աղանդի սուրբ գիրքը և, ըստ 

Բաբի, պետք է փոխարիներ Ղորանին։ 

Իրանի և Ռուսաստանի սահմանագծում Բաբի լայն ժողովրդակա-

՛նությունը սարսափ է առաջացնում. ցարական իշխանությունների մեշ։ 

Ռուսական դեսպան Դոլգորուկին Իրանի կառավարությունից պահան-

ջում է Բաբին տեղափոխել երկրի խորքերը11 ։ 

1848 թ. սկզբներին հաջի Աղասիի կարգադրությամբ Բաբին տեղա-

փոխում են Ուրմիայից ոչ հեռու Ձեհրիգ ամրոցը, ապա հետաքննության 

համար՝ Բավրիզ։ 

" Т а п к ы - ь а к ! , р. 402. 
1 5 1ГУ ^ Д Л Ы И Է - Յ Ա * 
18 նույն տեղում։ 
17 АВПР, Фонд. Канцелярия, д. № 178, л. 360. 
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Թավյւիզի դատավարության ժամանակ Բաբն իրեն Հոլակում է 

շիա կան տասներկուերորդ էմամ: 

Դատավարությունը տևում է երկու օր, որից Հետո Բաբին կրկին 

տեղափոխում են ՉևՀրիգ ամրոցը'։ 

I՛բանական իշխանությունները վախենալով բաբիականության տա-

րածման Հետևանքներից, 1850 թ. կեսերին Բաբին տեղափոխում են 

Բ՛աւ/րիդ և դնդակաՀարում։ 

1'նչ դրույթներ է առա չադր ում Բաբի ուսմունքը: Դրանք շարադրված 

են Հատկապես նրա «Բալան» գրքում: Այստեղ նա Հայտարարում է, որ 

Ղորանի օրենքները Հնացել են և պետք է փոխարինվեն նոր օրենքներով։ 

Իր ուսմունքի տարածման Համար Բաբը ստեղծում է յուրահատուկ 

մի միություն, որը կոչում Հր <гՄիասնությունл։ ՛Նրա մերձավոր աշա-

կերտներից 1 9 ֊ ր մտնում էին այդ միության մեշ։ 

Բաբից Հետո միության ճանաչված անդամներից էին ՄոՀամմադ 

Ալ[ւ րարֆրուշեցին, մոլլա Հոսեյն Բուշրույին, միրզա ՅաՀյան, որը Հե-

տագայում վերանվանվեց ԱոբՀե Աղալի։ Այդ միության մեշ մտնում էին 

նաև կին բանաստեղծ Ղորրաթ օլ Այնը, Բահա օլլաՀը, %անշանի ապըս-

տամբության առաջնորդ մոլլա ՄոՀամմադ Ալին և ուրիշներ։ 

Բաբն իր կրոնական ուսմունքի մեշ նոր, արտակարգ դրույթներ չի 

առաշարկել։ ՛Նրա ուսմունքի գրեթե բոլոր դրույթները փոխառված են 

մինչ այդ Հայտնի կրոնական ուսմունքից, Հատկապես շե (խիներից։ 

Մեր կարծիքով, ամենակարևոր գործոնը, որը նպաստեց նրա ուսմունքի 

տարածմանը, Իրանի գյուղացիության, արՀեստավորների և ցածրաստի-

ճան Հոգևորականության սոցիալական ծայրաՀեղ ընչազրկությունն էր։ 

Բաբիղմը Հանդես էր գալիս ընդդեմ ֆեոդալական կարգերի և առաջար-

կում էր վերանայել Ղ"Րանը։ Նա պաՀանջում էր երկրից վտարել ոչ բա-

րիներին, որպեսզի իրենք կարողանան օգտվել աշխարհի բարիքներից 

և ապրել եղբայրաբար։ 

Բաբի վարդապետությունը արտացոլում էր Իրանի ժողովրդի տար-

բեր զանգվածների իղձերը։ 

Ինչպես կարդում ենք «Ստուգում ուսումնասիրություն Բաբի և ԲաՀայի դավա֊ 

նանբի Ա կրոնական կարգագրերս գրքում, Բաբը Թավրիզի դատավարության ժամանակ 

իր ձեռագրով և ստորագրությամբ գրում է մեղայագիր, որը գրանցված է և պահպան-

վում I; իրս/նա կան Մեչլիսի արխիվում։ Տե՛ս ա, ^ Օ Լտ-Ь յէձ̂ տ էյ շ 

Л ^յ։ ՚ հհ) лХа. յ Ч-՚Լ? Սա, Հավանաբար, նրա թշնամիների Հորինած 

ղրւգարտանքն է ժողովրդական մասսաների աչքում նրան նսեմացնելու, նսլատա-
կով, 
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Մարդկային հասարակության զարգացման վերաբերյալ բաբիզմն 

առա* էր քաշում հետևյալ դրույթը, դարաշրջանները մարդկության գո-

յության մշտապես զարգացող և կատարելագործվող փուլերն են։ Քանի 

որ հաջորդող դարաշրջանը գերազանցում է նախորդին, ապա իր դարն 

ապրած հասարակական կարգերը և օրենքները, դրանց հետ միասին 

նաև տվյալ դարաշրջանի մարգարեներն ու իրենց սուրբ գրքերը, կորց-

նում են արժեքը և փոխարինվում ավելի առաջադեմ մարգարեներով ու 

սուրբ գրքերով։ 

Սակայն, ըստ Բաբի, մարդիկ անկարող են ինքնուրույն, առանց 

աստծու օգնության, այնպիսի օրենքներ ու կարգեր սահմանել, որոնք 

իսկությամբ համապատասխանեին նրանց զարգացման մակարդակին։ 

Դա կատարվում է մ արդարևների միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրը 

հանդիսանում է աստծու էության արտացոլման միջոց։ 

Այսպիսով, համաձայն Բաբի վարդապետության, յուրաքանչյուր 

դարաշրջան ունեցել է իր մարգարեն, որի միջոցով մարդկությանն է 

հասել աստվածային կամքը։ 

«Այժմ Մոհամմադի գալուստից անցել է ավելի քան հազար տարի, 

— գրում է Բաբը, — և մարդկային հասարակության զարգացման ուղին 

բավականաչափ առաջ է անցել: Ղորանի օրենքները հնացել են և այլևս 

չեն բավարարում ժամանակի պահանջները։ Իշխանությունը գտնվում է 

մոջթահեդների և նահանգապետերի ձեռքում, որոնք երբևիցե հոգ չեն 

տանում ժողովրդի բարեկեցության մասին։ Նրանք պահպանում են 

միայն կրոնական օրենքների ձևական կողմը և դրա միջոցով հարստու-

թյուն դիզում»13։ 

Բաբիզմի սոցիալական բնույթը իր արտահայտությունն է գտել 

Բաբի պատվիրաններում։ Իր «Բայան» աշխատության 3-րդ գլխի 7-րդ 

ենթագլխում նա գրում է բոլոր պարտքերը մարելու անհրաժեշտության 

մասին։ Իսկ 8 ֊ ր դ գլխի 10-րդ ենթագլխի 5-րդ մասում առ ու ծախը 

թույլատրելի է համարում բոլորի՝ անգամ անչափահասների ու գնված 

գերիների համար։ Այդ պատվիրանում նա թույլատրելի է հայտարա-

րում նաև վաշխառությունը։ Մի այլ պատվիրանում Բաբը իր հետևորդ-

ներին հանձնարարում է արգելել ոչ բարիների բնակությունը բարիների 

երկրռւմ և այնտեղ թույլատրելի է համարում ապրելու միայն նրանց, 

ովքեր զբաղվում են օգտավետ առևտրով^0։ Նշված պատվիրաններում 

" յ ^ ս յ \ , յ յ ս յ \ ч- 'Ч ֊ 1 ՝ оЧг? 
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•ակնհայտ է Բաբի համակրանքը առևտրական դասի նկատմամբ: Մի 

աւլ պատւէիրանում նա կարգադրում է բռնագրավել ոլբաբիականների 

ամբողջ ունեցվածքը և աչն բաժանել բաբին երի միջևՀա: 

է՛ր հետևորդների, համար Բաբը մշտական բնակավայր Է նշանակում 

1'րանի կարևոր հինդ նահանգները՝ Մազանդարանը, Խորասանը, Ֆարսը, 

Ադրրեշանը և իրանական Իրաքը, որտեղ, ըստ նրա, պետք Է ստեղծվի 

արդարության սրբազան թ ագավորությունճ2: 

նշված /դատվիր անն երում արտացոլված են Բաբի առաշադրած կա-

րևորագույն դրույթները։ Բացի առևտրական դասի վերաբեր ւալ առաջա-

դրած դրույթներից, նրա մյուս գաղափարները, ինչպես նշեցինք, եղել 

են նախորդող տարբեր կրոնական աղանդների ուսմունքներում: 

Բաբիական շարժման մեշ իր առաշադիմ ական, դեմոկրատական 

Հայացքներով աչքի Էր ընկնում Ղ,աղվին քաղաքի հայտնի աստվածա-

բան մոլլա ՄոՀամմադ ՍալեՀի դուստր ԹաՀիրե Ղորրաթ օլ Այնը (աչքի 

լույս)։ Դեռ մանկությունից նա կրել Է իր Հորեղբոր գաղափարական 

ադդեցությունր, որը Սեյեդ Ռաշտիի համախոհներից Էր։ 

Տեղեկանալով Բաբի հայտնության մասին, Ղորրաթ օլ Այնը դառ-

նում Է նրա ամենանվիրված Հետևորդներից մեկը և ամենուրեք սկսում 

քարոզել նրա ուսմունքը։ Հեռանալով ամուսնուց, որը Բաբի վարդապե-

տության ուժգին հակառակորդներից Էր, Ղորրաթ օլ Այնը 1843 թ. մեկ-

նում Է Քարբելա23։ Աղբյուրների վկայությամբ նա Քարբելայում առանց 

չադրայի, բաց երեսով, կանանց և տղմարդկանց բաբիղմ Էր քարոզում։ 

Դա շարժում Է Քարբելայի բարձր հոգևորականների զայրույթը և նրանք 

Բարձր Դռնից պահանշում են Ղորրաթ о լ Այնին հեռացնել երկրի սահ-

մաններից2*։ Այնուհետև նա հարկադրված տեղափոխվում Է Բաղդադ, 

որտեղ, ինչպես հայտնում Է միրզա Ջանին, ուժգին վեճի մեջ Է մտնում 

տեղի մոշթահեդների Հետ և քիչ Է մնում զոՀ դառնա2*» 

Հեռանալով Թուրքիայի սահմաններից, Ղորրաթ о լ Այնը գնում Է 

Քևրմանշահ, Հետո անցնում ՍպաՀան, ապա Ղազվին և ամենուրեք քա-

րոզում Բաբի վարդապետությունը։ Հետագա իրադարձությունները 

« տ - ^ ՝ о Ц ^ 
3 3 VI) . Յ , \ 'ЕЦ-Շ З Ч - > Ь « С Ъ ՛ ՜ 1 ' ? « Հ Հ ՛ * ) } * 
24 Աւու-սլհտ, Իմամաթ, Ալեքսանդրապոլ, 1906, կ —86։ 
2 5 1քI ժ* А ^ к о Լ_յԱՏ՝ 
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նրան ստիպում են հեռանալ Ղազվինից և մեկնել Խորասան, որտեղ կա-

յանալու էր րարիականների ամենակարևոր համահավաքը։ 

Բարիական շարժման ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թե 

Բարը և թե նրա մերձավոր համախոհները այդ ուսմունքի տարածման 

սկզբնական շրջանում անտեսում էին ժողովրդական զանգվածների 

դերն ու ուժը: Նրանք ամենուրեք ձգտում էին իրենց ուսմունքը տարա-

ծել Իրանի բարձր հոգևորականության և պետական բարձրաստիճան 

գործիչների մեջ և նրանց օգնությամբ բարեկարգումներ մտցնել 1'րանի 

սոցիալական կյանքում: Սակայն, հետագայում, այդ աղանդի առաջա-

դիմական գաղափարների տեր մի շարք առաջնորդներ, որոնցից էին 

բարֆրուշեցի Մոհամմադ Ալին, որը շատ ավելի մոտ էր կանգնած գյու-

ղացիությանը և քաղաքային չքավոր խավին, և Ղորրաթ օլ Այնն իրենց 

նպատակների իրականացման համար դիմում են ժողովրդական զանգ-

վածներին։ Նրանք նույնիսկ Բաբի առաջադրած դրույթներից դուրս են 

նետում այն պատվիրանները, որոնք հակասում էին գյուղացիության և 

ընչազուրկ խավի շահերին: 

Այսպիսով, բաբիականների մեջ առաջ է գալիս տարաձայնություն, 

որն իր դրսևորւմն է գտնում 1848 թ. Բեդաշթում կայացած բաբիական-

ների համաժողովի ժամանակ։ Ըստ միրզա Հանիի, այդ համաժողովին 

մասնակցում էին ավելի քան 300 բարիներм: Մոհամմադ Ալի բարֆրոլ֊ 

շեցին և Ղորրաթ օլ Այնը ղեկավարում էին այդ կարևորագույն հավա-

քը։ Համաժողովին ներկա էին նաև նուրեցի միրզա Հոսեյն Ալին (Բահա 

օլլահը) և բարիական այլ անվանի առաջնորդներ։ 

Այդ համաժողովում առաջարկվեց գոյություն ունեցող բոլոր օրենք-

ների և կարգերի, այդ թվում՝ հարկերի, պարհակների և մասնավոր սե-

փականության վերացում։ Ժողովում հայտարարվեց, որ վրա է հասել 

միջմարգարեության ( Օ^Ա յ ժամանակաշրջանը, որի հետևանքով 

հին օրենքները վերանում են, և քանի որ դեռևս նոր օրենքներ հրապա-

րակի վրա չկան, բոլոր այն անձինք, որոնք համարվում են բարձր, կը֊ 

դառնան ստորին, իսկ ստորինները՝ բարձր2'։ 

Բարֆրուշեցի Մոհամմադ Ալին զգալի չափով առաշ անցնելով Բաբի 

ուսմունքից, առաջարկում է ունեցվածքի ընդհանրություն, որպեսզի մար-

դիկ բոլոր բարիքներից օգտվեն հավասարապեսм; նա առաջարկում է 

նաև իրավունքների հավասարություն կաֆանց և տղամարդկանց միջև։ 

" юг յ յ » 
17 նույն տեղում, էշ 201 — 202։ 
-3 Նույն տեղում, էչ 151։ 
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Այդ համահավաքում հանդես է գալիս Ղ,որրաթ օլ Այնը և պահանջում 

իսլամի օրենքների և կարգերի վերացում՜', երկու սեռերի հավասարու-

թւուն, չադրայի վերացում, սիրո վրա հիմնված ամուսնություն և այլն՛՜։ 

Ա.յսպիսով, Բեդաշթում Բարի առաջադիմական հայացքներ ունե-

ցող համախոհները մերժեցին նրա ուսմունքի այն դրույթները, որոնք 

անմիջականորեն պաշտպանում էին առևտրական ղասի շահերը և առաջ 

քաշեցին այնպիսի դրույթներ, որոնք պաշտպանում էին միայն և միայն 

գյուղացիության և չքավոր խավի շահերը։ Այդ առաջադիմական գա-

ղափարները բոլոր բաբի ականն երի կողմից չընդունվեցին, որի հետե-

վանքով, ինչպես նշեցինք, բարիական աղանդի մեջ պառակտում առա-

ջացավ։ 

Համաժողովի առաջադրած նոր դեմոկրատական դրույթները քաջա-

լերում էին Բեդաշթի շրջակայքում բնակվող գյուղացիությանը, որոնք 

խմբերով գալիս էին լսելու այդ քարոզները։ 

Դա սարսափ առաջացրեց Բեդաշթից ոչ հեռու գտնվող Շահռուդ 

քաղաքի իշխանությունների և հոգևորականության շրջանում, որոնց պա-

հանջով զինված ուժերը ցրեցին հավաքը։ Սակայն մոլլա Մոհամմադի 

և նրա մերձավոր համախոհների դեմոկրատական գաղափարները հա-

մախմբեցին Իրանի գյուղացիությանը և քաղաքների չքավոր խավին։ 

•Ս տեղծ/էեց հակապետական և հակա գաղութարարական զորեղ մի շար-

ժում, որն անսասան կերպով պայքարում էր հանուն ազատության և 

հավասարության։ 

* * 
# 

1848 թ. Մոհամմադ շահը մահացավ և մինչ Նասր էդ֊Դին շահի 

գահակալումը Թեհրան ում, գավառներում տեղի են ունենում նոր հու-

զումներ։ Խորասանոլմ, Սպահանում, Քերմանում, Շիրազում և Յազ-

դում ծագեցին խռովություններ։ Մ ազանդարանի նահանգապետն իր 

մերձավորների հետ մեկնեց Թեհրան, իր հետագա անելիքները որոշելու 

համար, մյուս նահանգապետները ևս գտնվում էին անորոշ կացության 

մեջ3՝, 

'Օգտվելով երկրռւմ տիրող խառնաշփոթ դրությունից, իրենց մտա֊ 

3 0 ատ г սլնւո, Իմա մաթ, էչ 88։ 
31 М. Иванов, Очерк истории Ирана, М., 1952, стр. 162. 
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դրություններն իրականացնելու նպատակով բարիները Բարֆրուշ քա-

ղաքում բացեիբաց սկսում են զինվեի1։ 

Բարֆրուշի քաղաքապետը և բարձր հոգևորականությունը գիտակ-

ցելով, որ միայն քաղաքի զինված ուժերով անհնար է խափանել բա-

րիների ծավալուն գործունեությունը, այլ քաղաքներից զորա։[իգ ուժեր 

պահանշեցին։ Շուտով Մահամմագ բեկի գլխավորությամբ 300 հոգուց 

բաղկացած մի հրաձգային շոկատ է ուղարկվում Բարֆրուշ։ Տեղի են 

ունենում կատաղի մարտեր։ Մոհամմադ բեկը ցանկանալով սարսափ 

առաջացնել բաբիականների շարքերում, չափազանց դաժան է վարվում 

գերվածների հետ՝ հաճախ կենդանի թաղելով նրանց33 < Սակայն դա ավե-

լի է բորբոքում բարիներին, որոնք ավելի համարձակ են սկսում մար-

տընչել: Իշխանությունները տեսնելով, որ բռնությունները արդյունք չեն 

տալիս, սկսում են բանակցել բարիների հետ։ Հակառակորդ կողմերը 

համաձայնության են գալիս, որ բարիները անարգել հեռանան Մ ազան դա-

րանի սահմաններից, սակայն այդ պայմանավորվածությունը չի բա-

վարարում տեղական ավելի ռեակցիոն տարրերին։ Նրանք որոշում են 

վերջնականապես արմատախիլ անել բարիներին և այդ նպատակով 

կազմում են մի հեծյալ շոկատ։ 

երբ բարիները բավականաչափ հեռանում են քաղաքից և հանգըս-

տանալու նպատակով կանգ առնում Շեյխ Բաբարսիի դամ բաբանի մո-

տակայքում, նրանց վրա է հարձակվում վերոհիշյալ շոկատը, որը շու-

տով համալրվում է նոր ուժերով։ Բարիները պաշտպանվելու նպատա-

կով ստիպված են լինում մտնել Շեյխ Բաբարսիի դամբարանը'՝։ 

Այս լուրն անմիշապես տարածվում է ամբողջ Իրանով մեկ։ Շուտով 

բարիներին է միանում Բեդաշթի բաբիականների համաժողովի առաջ-

նորդ բարֆրուշեցի Մոհամմադ Ալին, որի շանքերով շրջակա գյուղերի 

բնակչության մեջ ավելի է ուժեղանում բարիների նկատմամբ համա-

կրանքը: Գյուղացիներն ամենուրեք պարենամթերքներով ապահովում 

են բարիներին։ Շեյխ Բ՚աբարսիի մոտակայքի երկու գյուղերի գյուղա-

ցիությունը ամբողջությամբ գալիս է Շեյխ Թաբարսիի դամ բաբան և 

միանում բաբին երին՛*։ Շատ կարճ ժամանակամիջոցում բարիների թիվը 

31рЛ> ^ Ц - տԱ-лД թերթ в-յ 
3 3 10Л А^КЛ-Յ 
34 101 ձՀճյւյ 
3 5 ТаПкМ-ШЮ, рр. 105—106. 
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հասնում է 2000-ի~с, որոնց մեծ՛ամասնությունը կազմում էին գյուղա-
ցիներն ու արհեստավորները։ 

Շեյխ Բաբարսիում բարիները կառուցում են ամուր բերդ և ամրա-
նում այդտեղ։ 

Շեյխ քւ՚աբարսիի ապստամբությունը, որը տևեց ութ ամիս, ահ ու 
•սարսափ առաջացրեց Երանի կառավարության և, հատկապես, հետա-
՛դիմական հոգևորականների շրջանում։ Այս ապստամբությունը ղեկա-
վարում էին մոլլա Մոհամմադ Ալի բարֆրուշեցին և մոլլա Հոսեյն Բուշ-
/1 ույին։ Շեյխ Բ՚աբարսիի բաբիական համայնքում նրանք վերացրին 
մասնավոր սեփականությունը և հաստատեցին իրավունքի հավասարու-
թյուն։ Այնտեղ յուրաքանչյուրի սեփականությունը հայտարարվում էր 
ընդհանուրինը։ Ինչպես վկայում է միրզա Ջանին, նրանք բոլորը սնվում 
էին նույն սեղանից և տարբեր մասնագիտությունների տեր արհեստա-
վորների արտադրանքը պատկանում էր բոլորին՛' г 

Բ՚եհրանում ռուսական դեսպան Դ. Դոլգորուկիի՝ Ռուսաստանի ար-
՛տաքին գործերի մինիստր կոմս նեսեյլոդին 1849 թ. փետրվարի 10-ին 
ուղարկած զեկուցագրում ասվում է, որ аնրանք (բաբիականները—Հ. Փ . ) 
զենքի ուժով արմատավորում են կոմունիզմն։ 

Կառավարության հրամանով Շեյխ Թաբարսիում ծավալված բա-
բիականների ապստամբության ճնշման գործը հանձնարարվում է Մա-
զանդարանի խաներին։ Շուտով մի զորամաս է ուղարկվում Շեյխ Բ՝ա-
բարսիի ամրոց։ Բարիները իրազեկ դառնալով այդ զորամասի ժաման-
մանը՝ գիշերվա կեսին մոլլա Հոսեյն ի ղեկավարությամբ անակնկալ 
կերպով հարձակվում են նրանց վրա և փախուստի մատնում39։ 

Բարիների այս հաղթանակը մեծ սարսափ է առաջացնում Բ՛եհ բա-
նում, որտեղ որոշում են նորընտիր նահանգապետ միրզա Մ եհ դի Ղու-
յիի գլխավորությամբ մի նոր զորամաս ուղարկել Մ ազան դար ան՝ շար-
ժումը վերջնականապես արմատախիլ անելու համար։ Բացի այդ, Մա-
զան դարան ի բոլոր խաներին կարգադրում են կազմակերպել նոր զին-
ված ջոկատներ և պատրաստ լինել միանալու կանոնավոր բանակին՛՝՝3։ 

նոյեմբերի վերջերին արքայազն Մ եհ դի Ղուլի խանը 2000-անոք 

38 ծՏ-ե*) թերթ 62 ր, 
37 ւշւ д՛;и/в.» ւ_ յԱյ 
58 АВПР, Фонд. Канцелярия, д. № 177, л. 56—58. 
39 ու ^ л ^ к о ւ_յԱ* 
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բանակով շարժվում է դեպի Մաղանդարան։ ճանապարհին նրան է միա-

նում թուրքմենական և քրդական մեծաթիվ հեծելազորը։ Այդ բանակը 

մոտենալով Շեյխ Բ՚աբարսիի սահմաններին, կենտրոնանում է Վտսե-

կիս գյուղում ։ 

Մեհդի Ղ"լլի Միրզան զգալով, որ ուժի միշոցով բավական դժվար 

կլինի ճնշել այդ շարժումը, որոշում է բանակցություններ վարել բա-

րիների առաշնորդների հետ։ Նա մի նամակով հարցում է կատարում 

նրանց պահանջների մասին և առաջարկում ցած դնել զենքերը։ Բար-

ֆրուշեցի մոլլա Մոհամմադ Ալին պատասխան նամակում շարադրում 

է ապստամբության նպատակները, Նասր էդ Դին շահին անվանում «-թե-

թևամիտ ու կեղծարարսուր քննադատում բարձրաստիճան հոգևորա-

կանության կեղծարարությունները։ Նա միաժամանակ պահանշում է 

բարիական առաշնորդների և բարձրաստիճան հոգևորականության միջև 

կայացնել հրապարակային բանավեճ, որպեսզի վերջնականապես պարղ-

վի, թե ով է իրավացի, ով՝ մեղավոր։ 

Մեհդի Ղուլի միրզան ժամանակ շահելու նպատակով ընդունում է 

բարիների առաշարկությունները։ 

Ինչպես նշվեց, Շեյխ Բ՚աբարսիի շրջանում գտնվող գյուղերի բնակ-

չությունը պարենամթերք էր մատակարարում պաշարված բաբիական-

ներինս։ Շեյխ Բ՚աբարսիի մատակարարումը խափանելու համար Մեհդի 

Ղոլլի միրզան կարգադրում է պաշարման գործը ավելի ուժեղացնել և 

ամրոցի վերածված դամբարանը լրիվ մեկուսացնել դրսի աշխարհից։ 

Սակայն այդ միշոցառու մները և զորքերի թվի քառապատիկ ավելա-

ցումը ոչ մի կերպ չընկճեցին բարիներին"։ 

Ինչպես վկայում են աղբյուրները, ուրիշ վայրերից եկած բարիներ 

փորձում էին ներթափանցել Շեյխ Բ՚աբարսիի ամրոցը, որպեսզի միա-

նան իրենց պաշարված համախոհներին, դրանցից էին «Նողթաթ օլ 

քաֆ» գրքի հեղինակ միրզա Ջանին, Բահաօլլահը և Սոբհե Ազալը։ Սա-

կայն չի հաշողվում իրականացնել այդ մտադրությունը և նրանք շու-

տով ձերբակալվում են իշխանությունների կողմից և ազատվում միայն 

փրկագին տալուց հետո*'։ 

Ինչպես գրված է «Ստուգում և ուսումնա՛սիրություն Բաբի և Բահա-

յի դավանանքի և կրոնական կարգագրերл գրքում այդ ժամանակաշրջա-

41 Мирза Казем-Бек, Баб и бабпды. религиозно-политические смуты в 
Персии 1{Ш—1852, СПб., 1866, стр. 75. 
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նում Ղորրաթ օլ Այնը հաճախակի առանց չադրայի, ձիու վյրա, սուրը 

ձեռքին հայտնվում էր Շեյխ Բ՚աբարսիի • շրշա կա գյուղերում և քարո-

զում, որ անցել են' այն ժամանակները, երբ կարպետների վրա Ղորան 

էին ընթերցում, հիմա հասել է այն պահը, երբ պետք է համախմբվել 

և վերշ տալ երկրռւմ տիրող քաոսային վիճակին44» 

Մեհդի Ղոլլի միրզան անհամբեր սպասում էր Լառիշանից եկող 

ուժերի ժամանմանը, ուստի անընդհատ ձգձգում էր իր բանակցություն-

ները բարիների հետ։ 

1849 թ. հունվար ամսին, խիստ ձմռան պայմաններում, բաբիա-

կանները որոշում են մինչև Լառիշանի ուժերի ժամանումը անսպասելի 

հարձակում գործել թշնամոլ բանակի վրա, որն անկանոն կերպով ցրված 

էր գյուղացիների խրճիթներում։ 300 բարիներ մոլլա Մոհամմադ Ալիի 

և միրզա Հոսեյնի ղեկավարությամբ46 գիշերը զգուշությամբ դուրս են 

գաւիս իրենց ամրոցից, շրշանցում Վասեկիս գյուղը, որտեղ անհոգ 

ննշում էին զինվորները, հասնում են Լառիշան տանող ճանապարհին։ 

Այնուհետև իրենց մ տրտիկներից մի քանիսին ուղարկում են թշնամու 

բանակը ու հայտնում, թե ժամանում են Լառիշանից եկող ուժերը։ 

Այսպիսով, նրանց հաշողվում է, առանց արգելքի, 300 մարտիկնե-

րով մտնել գյուղ և շրջապատել հակառակորդին48 < 

Բարիներն առաջին հերթին վերացնում են թշնամու պահակներին, 

հարձակվում այն տան վրա, որտեղ բնակվում էր ինքը՝ Մեհդի Ղուլի 

միրզան, ցանկանալով վերջինիս կենդանի գերի վերցնել։ Այդ հարձակ-

ման ընթացքում բարիներին հաջողվում է սպանել արքայազնի շքա-

խմբի 25 անձանց*7։ 

Ըստ Միրզա Հանիի, Մազանդարնի նահանգապետին հաջողվում է 

թռչել կտուրից, թաքնվել անտառում**։ Սակայն բարիները այրում են 

այն տունը, որտեղ թաքնված էին Ֆաթհ Ալի շահի և Զևլ էս Սոլթանի 

որդիները**։ Խուճապային փախուստի դիմող զինվորները բարիներին 

թողնելով իրենց զինամթերքը, թաքնվում են շրջակա անտառներում $ 

44 Ըստ Մ. Իվանովի, Բեդաշթի իրադարձություններից հետո Ղորրաթ օլ Այնը մեկ-
նում է' Մաղանդարանի նուր բնակավայրը, որտեղ ձերբակալվում է իշխանությունների 
կողմից և աքսորվում Р - ե հ ր ա ն ։ Տե՛ս „Бабидскне восстания в Иране" , է չ 8 6 , 

4 5 IIV 
48 Мирза Казем-Бек, Б а б и бабиды, стр. 76. 
4 7 տ1յԼ«յ\ А^-од) թերթ 63 ր։ 
48 ПУ АХкКЗ ւ_>Աք 

Աարպեա, Իմամաթ, էչ 68, Տե՛ս նաև՝ ПУ ձ ^ Ս ւ Տ ս յ Ա Տ ՝ 



Այդ մարտադաշտում կառավարական զորքերը կորցնում են մոտ 

300 զինվոր, իսկ բարիների կորուստը կազմում է ընդամենը 3 մարդու 

Կանոնավոր բանակի աչդ պարտությունն այնպիսի ահ ու սարսափ 

է առաջացնում Բարֆրուշի, Մազանդարանի և այլ քաղաքների խաների և 

մոջթահեդների մեջ, որ վերջիններս թողնելով իրենց ունեցվածքը, փախ-

չում են սարերը61X 

Երկրռւմ տիրող խառնաշփոթ դրությունը և Շեյխ Թաբարսիում 

բաբիականների պարբերական հաղթանակները աննկարագրելի սար-

սափ առաջացրին մայրաքաղաքումէ Կառավարությունը Մ ազանդարա-

նի Լառի ջան ի զորամասերին կրկին խիստ կարգադրում Է վերջնականա-

պես ջախջախել բարիներին։ Կենտրոնական և տեղական իշխանություն-

ների համատեղ ջանքերով կազմվում Է 7000-անոց մի բանակ, որը զին-

ված Էր հրացաններով և թնդանոթներովք82» 

Բարիները մերձավոր գյուղերի բնակիչներից տեղեկանալով զոր-

քերի տեղակայման և պահակների դասավորության մասին, 1849 թ. 

փետրվարի առաջին կեսին որոշում են կրկին անակնկալ հարձակում 

գործել նրանց վրա։ Այդ հարձակումը տեղի Է ունենում փետրվարի 3-ի 

գիշերը, որին մասնակցում Էին 400 խիզախ բարիներ՝ մոլլա Հոսեյն 

Բուշրուիի ղեկավարությամբ։ Որպեսզի թշնամու բանակում տագնապ չա-

ռաջանա, նրանք ձիերի սմբակները փաթաթում են լաթերով, ձմռան 

այդ սառնամանիքին հանում կոշիկները քայլում ոտաբոբիկ։ Նրանց 

որոշ մասը զինված Էր հրացաններով, իսկ մեծամասնությունը՝ սրե-

րով ե նիզակներով։ Գնդակների խնայողության նպատակով հարձակման 

պահին համազարկ Էին տալիս, հետո մոտենալով թշնամուն, սրերով 

ու նիզակներով հարձակվում Էին նրանց վրա։ Ինչպես գրում Է միրզա 

Ջանին, ճակատամարտի ընթացքում, երբ առաջին շարքի բարիներից 

որևէ մեկն ընկնում կամ ծանր վիրավորվում էր, նրան անմիջապես փո-

խարինում էր մի ուրիշըи» Նրանց այդ անակնկալ հարձակումն այնպի-

սի խառնաշփոթությոմւ է առաջացնում հակառակորդի զինվորների մեջ, 

որ վերջիններս շփոթահար, իրենց կյանքը փրկելու համար դիմում են 

փախուստի։ Չնայած մեծ կորուստներին, _ կառավարական զորքերին 

հաջողվում է սպանել բարիների առաջնորդ մոԱա Հոսեյնին54» 

տ0 11Л ^ ЛХклЗ 
51 М. Иванов, Бабидские восстания в Иране (1848—1852), М., 1939, стр. 97. 
52 Ասւալետ, Իմամաթ, էշ 69։ 
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Այդ ճակատամարտում կանոնավոր բանակի կորուստը կազմում է 

400 սպանված, այդ թվում 35 սպաներ և 1000-ից ավելի վիրավորներ, 

իսկ բարիների կորուստը կազմում էր 70 սպանված և 30 վիրավորм։ 

Աղբյուրները վկայում են, որ 7000-ից բաղկացած կանոնավոր բա-

նակի շարքերում հիշյալ ճակատամարտից հետո մնացել էր ընդամենը 

50 մարդ"'։ 

Այդ իրադարձություններից մի քանի օր անց, տեղական իշխանու-

թյունների և հոգևորականության միացյալ ջանքերով կազմված զորքերը 

կրկին շարժվում են դեպի Շեյխ Թաբարսի։ Սակայն երբ նրանք հաս-

նում են բարիների ամրոցը, ականատես են լինում մի ահավոր տեսա-

րանի. բերդի պարիսպների երկարությամբ, ցցերի վրա, բարձրացված 

էին վերշին ճակատամարտի ժամանակ սպանված զինվորների գլուխ-

ները։ Դա կատարվել էր թշնամու բանակում ավելի մեծ սարսափ առա-

ջացնելու նպատակով^7, հաջի Մոհամմադ Ալիի կարգադրությամբ։ 

Այդ հոգեբանական քայլը ծառայում է իր նպատակին և աննկարա-

գրելի սարսափ է առաջացնում թշնամու բանակում։ Բացի այդ, երբ հա-

կառակորդը մոտենում է բերդին, բարիները բացում են բերդի դարպա-

սը և թշնամուց գրաված հրացաններով ու թնդանոթներով հարձակվում 

նրա վրա5Տ: Այդ իրադարձությունը տեղի է ունենում գիշերը, և թշնա-

մու զորքը չնկատելով, որ բարիների թիվը մի քանի տասնյակից չէր 

անցնում, դիմում է փախուստի։ Լաշորդ օրը թշնամին կրկին պաշարում 

է բերդը, կառուցում հողաթմբեր՝ նպատակ ունենալով գնդակոծել ամ-

րոցի ներսը"3։ 

Պ ա շարողները հրկիզող հրթիռներով այրում են ամրոցի ներսում 

գտնվող բոլոր շինությունները։ Դա բարիներին ստիպում է լքել իրենց 

տնակներն ու տեղափոխվել խոնավ գետնափորները։ Այսպիսով, բարի-

ների կապը մերձավոր գյուղացիների հետ համարյա կտրվում է, իսկ 

նրանց պաշարը՝ սպառվում։ 

Ըստ միրզա Հանիի, Մեհդի Ղուլի խանը, ցանկանալով պառակտում 

առաջացնել բարիների շարքերում, առաշարկում է պաշարված բարի-

ներին լքել իրենց ընկերներին և հեռանալ ամրոցից60» Այնուհետև նրանք 

55 IV՜ Ժ' ձ ^ Լ ւ յ 
5 ' IV!- ,_Հ> « է V I նույնը տե՛ս, Ատըպետ, իմամաթ, էչ 68, 
5 7 Աարււյեա, նույն տեղում, Տե՛ս նաև՝ | V V ^ 'к-З&Л А '-' Ա »' ՚ է >1ՀՏ 

5» 14՛л ճՕՍս 
5' в Ы - в Д թեըթ 64 ա. նաև՝|л _|\ 'Л А ^ к л З 
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գտնում են բարիների առաջնորդ բարֆրուշեցի Մոհամմադ Ալիի հորը 

և ուղարկում ամրոց, որպեսզի նա համոզի որդուն՝ անձնատուր լինել։ 

Սակայն այդ բոլոր ձեռնարկումներն անցնում են ապարդյուն61« 

Այդ օրերին կառավարական բանակն անընդհատ ուժեղանում է և 

խորացնում բերդի պաշարումը։ Մերձավոր գյուղերից պաշար հայ-

թայթելու բարիների մի քանի փորձերն ավարտվում են անհաջողու-

թյամբ1։ Այս դժվարությունները ոմանց մոտ տատանում են առաջաց-

նում։ Ինչպես նշում է միրզա Ջանին, իրենց կյանքը փրկելու նպատա-

կով երկու բարիների հետ միասին փախուստի է դիմում ոմն Մոհամմադ 

Հոսեյին, որը թշնամուն իրազեկ է դարձնում բերդում տիրող իրադար-

ձությունների, մոլլա Հոսեյնի մահվան մասին՛3։ Ապրիլի կեսերին բեր-

դից փախչում են նաև 30 բարիներ և հայտնում, որ պաշարվածները 

սովի են մատնվեք* է 

Այս լուրը ոգևորում Է կառավարական զորքերին։ նրանք որոշում 

են հարձակվել բերդի վրա։ Զինվորների մեջ շահագրգռվածություն ա-

ռաջացնելոլ նպատակով հինգ կարգի պարգևներ են սահմանվո ւմ։ Ա-

ռաջին կարգի պարգևը՝ 500 թումանի չափով, նրան ով առաջինը հաղ-

թության դրոշ կբարձրացնի բերդի պարիսպների վրա։ 

Չնայած այս ամենին, այնուամենայնիվ, բերդի վրա ձեռնարկված 

հարձակումը ձախողվում Է№։ 

Սակայն բարիների վիճակը շարունակ վատանում է. նրանց թիվը 

նվազելով հասել էր 250-ի։ 

Անելանելի դրությունը և այն հանգամանքը, որ այլևս հնարավոր 

չէր դիմադրել մոտ 10.000 մարդուց բաղկացած բանակին, հարկադրում 

են մոլլա Մոհամմադ Ալի բարֆրոլշեցուն՝ Մեհդի ՂովԻ միրզային 

հայտնելու, որ կդադարևցնեն պայքարը, եթե իրենց թույլատրվի ան-

արգել կերպով հեռանալ այդ մարզերից։ 

Այդ առաջարկությունը մեծ գոհունակություն է առաջացնում բա-

նակի հրամանատարի մոտ, որը երդվում է Ղորանով նրանց ազատ ար-

ձակեի։ Սակայն, երբ Մոհամմադ Ալին բանակի կողմից ուղարկված 

81 Նույն տեղում, էջ 199։ 
М Նույն տեղում, էշ 184—187։ 
63 Նույն տեղում, էշ 187։ 
64 Նույն տեղում, էշ 188։ 
15 Նույն տեղում, էշ 191։ 
66 Ատւ-պնտ, Իմամաթ, էշ 69։ 
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ձիու վրա Նստած, իր հավատարիմ 230 մարտիկների հետ դուրս է գա-

լիս ավերված Շեյխ Թարարսիի ամրոցից, անմիջապես շրջապատվում 

է զորամասերի կողմից։ Քանի որ բարիները զինված էին, վերջիններս 

չեն համարձակվում նրանց վրա հարձակում գործեք7։ 

Հաջորդ օրը արքայազն Մեհդի Ղ"լլի միրզան ճաշի է հրավիրում 

հաջի Մոհամմադ Ալիին և նրա մերձավոր օգնականներին։ ճաշի ժա-

մանակ ձերբակալվում են բարիների բոլոր առաջնորդները, որից հետո 

հաջի Մոհամմադ Ալիից պահանջում են կարգադրել իր հետնորդներին 

հանձնելու զենքերը, որը և կատարվում ("ւ 

Բարիներին զինաթափ անելուց հետո զինվորները հարձակվում են 

նրանց վրա և կոտորում, կենդանի թողնելով միայն առաջնորդներին69« 

Ավարտելով կոտորածը, բանակը շարժվում է դեպի Շեյխ Թաբարսի 

բերդը և անմիջապես ավերում այն։ 

Իշխանություններն ահավոր դաժանությամբ սպանում են կենդա-

նի մնացած բարիների առաջնորդներին, իսկ այդ շարժման ամենա-

առաջադիմական ներկայացուցիչ բարֆրուշեցի Մոհամմադ Ալիին վա-

ճառում են նրա ամենաոխերիմ թշնամի, Մազանդարանի հոգևորակա-

նության առաջնորդ սեյեդ օլ Օլամային։ Վերջինս իր ձեռքով կացնահար 

է անում Մոհամմադ Ալիին և մարմինը մասնատելով՝ նետում քաղաքի 

սահմաններից դուրս70։ 

Մազանդարանում րաբիական շարժման անկումից անմիջապես հե-

տո տեղի իշխան ությոմւները խիստ դատաստան են տեսնում այն գյու-

ղացիների հետ, որոնք օժանդակել էին նրանց։ 

Զանջանի ապստամբությունը, Մազանդարանում տեղի ունեցած 

բարիների ծավալուն, երկարատև, հերոսական ազատագրական պայքա-

րը մեծ ազդեցություն է թողնում ամբողջ երկրռւմ։ նկատելի կերպովա-

ճում ու համալրվում է րաբիական ուսմունքի հետևորդների թիվը։ նրանք 

պրոպագանդում և տարածում են այդ ուսմունքը և Իրանի ընչա-

զուրկ բազմահազար բնակչությանը հրահրում պայքարի՝՝ հանուն 

ազատության և սոցիալական հավասարության։ Դրանցից էր զանջանցի 

մոլլա Մոհամմադ Ալին, որը մեծ հարգանք էր վայելում Дանջանի շրջակա 

գյուղացիության և քաղաքային չքավորության շրքանում։ Ըստ միրզա 

67 IV յ> <̂ տ\ՏԼ1\ > 
88 Նույն տեղում։ 
6ծ Л.'՛'• Ա " ՚ ) է. >!"<• ըստ Ատրպետի այդ կոտորածից կենդանի են մնում 

16 բարիներ, որոնք դիմում են փախուստի և Իրանով մեկ տարածում այդ հերոսական 
մարտերի իրադարձությունները։ Տե՛ս Ատրպետ, Իմամաթ, էշ 60։ 
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Հանիի, վերջինիս տարած պրոպագանդիստական աշխատանքի շնորհիվ 

Խամսե նահանգի մի քանի հազար գյուղացիներ դաոնում են այդ աղան-

դի հետևորդները71» նրա ժողովրդականությունն ու համ բավը զգաստաց-

նում է տեղական իշխանություններին ու հոգևորականներին։ Վերջին-

ներս նրա հակապետական ծավալուն գործունեությունը կանխելու և 

մեկուսացնելու նպատակով բողոքներ են ուղարկում արքունիք և պա-

հանջում սանձել բարիներին և նրանց առաջնորդ մոլլա Մոհամմադ 

Ալիին71 ։ Արքոմւիքը, ընդառաջելով Զ ան ջան ի ղեկավար մարմինների 

պահանջին, անմիջապես մի հեծյալ ջոկատ է ուղարկում, որը սարսա-

փեցնելով բնակչությանը, կարողանում է կալանավորել Մոհամմադ Ալի-

ին և տանել Թեհրան։ Մայրաքաղաքում նա աներկյուղ պաշտպանում է 

իր դավանանքը, իսկ Մոհամմադ շահի մահանալուց հետո փախչում 

բանտից և վերադառնում իր ծննդավայրը73։ Զանջանում գնալով աճում 

է բարիների թիվը, ապստամբության նախօրյակին հասնելով հազար-

ների7*։ Դրա շնորհիվ նրանք փաստորեն դառնում են քաղաքի տերն ու 

տիրականը։ 

Ֆեոդալական բռնություններն ու կեղեքիչ հոգևորականների ան-

լուր դաժանությունները ժողովրդական զանգվածների զայրույթը հասց-

րել էին գագաթնակետին և պետք էր մի չնչին առիթ, որպեսզի բռնկվեր 

համաժողովրդական ապստամբություն։ 

Այդպիսի առիթը ներկայացավ 1850 թ, գարնանը, երբ շահի կող-

մից նշանակված նոր նահանգապետ Աբդոլ Ղտսեմ Ասլան խանը կար-

գադրեց բանտարկել հակառակորդներից մեկի հետ վեճի մտած մի բա-

բիականի։ նահանգապետի այդ արարքը առիթ տվեց բարիներին հար-

ձակվելու բանտի վրա, բոլոր բանտարկյալներին ազատելու համար։ 

Տեղի ունեցած իրադարձությունները հարկադրում են նահանգապետին 

անվանի խան երի ու մոջթահեդների ժողով հրավիրել։ Այդ ժողովում 

որոշվում է ձերբակալել մոլլա Մոհամմադ Ալիին և սպանել նրան, իսկ 

նրա բոլոր զինակիցներին՝ կալանավորել։ Բարձրաստիճան հոգևորակա-

նությունը իր հերթին բարիներին «շահադ»՝ սրբազան պատերազմ է 

հա յտարարում ։ 

Բարիներն ամենուրեք սկսում են զինվել և նախապատրաստվել 

նոր գոտեմարտերի։ Զինամթերքների ձեռքբերման ուղղությամբ մեծ 

1 1 1П Յ » А О К О Է - Յ Ա Տ 
7 2 и.шгп]Ьш, Իմամաթ, էչ 73։ 
73 Նույն տեղումг 

14 յ ֊ յ ֊ Յ ֊ вЫ-оМ Л Х л ^ թերթ 85 ր, 
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գործունեություն է ծավալում Զանջանի բարիների առաջնորդի օգնական 

Դին Մոհամմադը7'։ 1850 թ. մայիսին բարիները բացեիբաց սկսում են 

իրենց պայքարը միապետական իշխանությունների դեմ և գրավում 

քաղաքի Ալի Մարդան խան միջնաբերդը։ Նրանք անմիջապես սկսում 

են բերդի վերանորոգումը, կառուցում բազմապիսի պաշտպանական 

ամրություններ՛6։ Այսպիսով, քաղաքը բաժանվում է երկու մասի, արև-

մուտքը գրավում են բարիները, իսկ արևելքը՝ քաղաքի ավելի ընդար-

ձակ մասը, որի մայրուղին կապվում էր մայրաքաղաքի հետ, մնում է 

իշխանությունների ձեռքում։ Սա հարկադրում է բարիների գրաված մա-

սում ապրող ունևորներին փախչել քաղաքի մյուս մասը։ Հակադիր կող-

մերն անմիջապես սկսում են կառուցել փողոցային բարիկադներ և ամ-

րություններ: Զանջանի շրջակա գյուղերի բնակիչներն իրենց ամբողջ 

ընտանիքներով, բարիներին միանալու նպատակով, շարժվում են դեպի 

քաղաք։ Բարիների թիվը հասնում է 3000-ի։ Նրանց մեծամասնությունը 

գյուղացիներ ու արհեստավորներ էին'7, կային մեծ թվով կանայք *ւ Աղ-

բյուրները նշում են, որ բարիները ստեղծում են մարտական կոմիտե։ 

Ապստամբության առաջնորդ է նշանակվում մոլլա Մոհամմադ Ալին, նրան 

օգնական է ընտրվում Դին Մոհամմաղը, որը միաժամանակ ապստամբ-

ների ջոկատների հրամանատարն էր։ 

հռովության սկզբնական շրջանում պետական իշխանությունները 

և հոգևորականները ցանկանալով տեռորի միջոցով խափանել և վերաց-

նել շարժումը, փորձում են սպանել Մոհամմադ Ալիին։ Սակայն այդ 

փորձը չի հաջողվում և առիթ է դառնում, որ քաղաքի երկու մասերի 

միջև հաղորդակցությունը լրիվ վերանա79 ։ 

Մազանդարանի Շեյխ Թաբարսիւի րաբիական հերոսական ապըս֊ 

տամրությունը և արյունահեղ մարտերը հարկադրում են Զանջանի պե-

տական գործիչներին ավելի խելամիտ մոտենալ այդ ապստամբությանը։ 

Նրանց ռազմական հրամանատարությունը որոշում է մինչ պատերազմն 

սկսելը հաշտության բանակցությունների պատրվակի տակ թշնամու 

թիկունքն ուղարկել սարդար Ալի խանին, որն իր (Гբանակցությանս ըն-

թացքում զննում և ուսումնասիրում է բարիների կառուցած տարբեր 

ամրությունները և տեղաբաշխումըՏ0։ Սակայն դա չի ծառայում իր 

М Таг1к11-1-Лас11(1, р. 144. 
78 Աարպնա, Իմա մաթ, էշ 73։ 

" Г?Г 
7» Աաւ-պետ, Իմա մաթ, էշ 73։ 
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նպատակին, ապարդյուն բանակցություններից հետո, թնդանոթներով և 

հրասանդներով հարձակման անցած պետական զորամասերը հանդի-

պում են այնպիսի մի հակահարվածի, որ մեծ կորուստներով, խառնա-

շփոթությամբ ետ են նահանջում։ 

Այգ պարտությոմ/ը ստիպում է պետական զորքերի համար նոր 

ուժեր պահանջել կենտրոնից։ Սակայն դա ևս արդյունք չի տալիս։ Ար-

քունիքը ապստամբությոմւը վերջնականապես ջախջախելու նպատա-

կով Զանջանի բանակի նոր հրամանատար է նշանակում Ադրբեջանի 

բանակի նախկին հրամանատար Մոհամմադ խանին, որի հետ 9, ան ջան 

են ուղարկվում ռազմական նոր ուժեր11։ 

Տեղի են ունենում արյունահեղ նոր մարտեր, որի հետևանքով եր-

կու կողմերն էլ տալիս են մեծ թվով զոհեր։ Ըստ Ատրպետի, այդ մար-

տում բարիների կանայք իրենց ամուսինների հետ միասին պատերազ-

մում էին հանուն ազատության ու հավասարության։ Դրանցից էր Ռոս-

թամ Ալի անունն ընդունած, տղամարդու շորեր հագած հերոսուհին, 

որի երևալը սարսափ էր սփռում և շանթահարում էր բոլորին*2։ 

Բանակի հրամանատարները համոզվելով, որ ուժի միջոցով չեն 

կարող հասնել իրենց նպատակին, պաշարում են քաղաքի այն մասը, 

որտեղ գտնվում էին բարիները։ 

Մեծ ուժերի հարձակումը (կառավարական զորքերի թիվն արդեն 

հասնում էր 30 հազարի)** վերջիններիս ստիպում է ետ քաշվել, ամրա-

նալ քաղաքի թաղամասերից մեկում։ 

Մոլլա Մոհամմադ Ալին փրկության ելք որոնելու նպատակով 

1850 թ. սեպտեմբերին նամակ է գրում պրեմիեր մինիստրին, պահան-

ջելով վերջ տալ արյոմւալի սպանդներին։ Նա առաջարկում է շահի և 

ամիր Նեզամի ներկայությամբ գումարել հրապարակային բանավե՛ճ 

բարիների ա ռաջան որդն երի և հոգևորականության բարձրաստիճան մոջ-

թահեդների միջև**։ Սակայն առաջարկությունը մերժվում է։ 

Ուշագրավ են բարիների շարժումների վերաբերյալ աղբյուրների 

վկայությոմւները այն մասին, որ բանակի բազմաթիվ սպաներ և զին-

վորներ հրաժարվում էին կռվել բարիների դեմ։ Նրանցից էին գեներալ 

Քաղեմ խանը և մի շարք այլ սպաներ ու շարքայիններ։ Այդ մասին 

իրազեկ դառնալով[՝ կենտրոնն անմիշապես կարգադրում է նրանց փո-

81 ք ֊ է ^ 'ձյ^Լյ-Լ» Հձյ Լյ թերթ 44 ր, 
8 2 Աարպեա, Իմամաթ, էշ 74։ 
83 նույն տեղում, էշ 75։ 

8 4 Г Г Г ^ յ» > ւ >ՀԱձ 
112 



՝ քսադրել մայրաքաղաք, որտեղ միրզա Թաղի խանի հրամ անով գնդա-

կահարում են բոլորին՛Տ։ 

1850 թ. նոյեմբեր ամսին Զանջանի բանակը կրկին համալրվում է 

թարմ ուժով, որն ուներ հրետանային ջոկատ։ Երկարատև ռմբակոծում-

ներից հետո, դեկտեմբերին, բանակն սկսում է լայն ճակատով հարձա-

կում. բարիները մեծ կորուստներ են ունենում և նահանջումՏւ; 

Բարիները որոջում են անցնել հարձակման և ճեղքել թշնամու պա-

շարումը, սակայն նրանց այդ վերջին փորձը նույնպես խափանվոսէ Է։ 

Մոհամմադ Ալին ծանր վիրավորվում Է և երեք օր անց՝ մահանում՛': 

Այդ դժվարին օրերին բարիները, որոնց թիվը հասնում Էր 100-ի, 

հերոսաբար մարտնչում Էին 30.000-անոցՏ> կանոնավոր բանակի դեմ։ 

Դեկտեմբերի վերջերին Դին Մոհամմագը և կենդանի մնացած բարիա-

կան այլ առաջնորդներ ստիպված նամակ են ուղարկում իշխանություն-

ներին ու հայտնում, որ պատրաստ են անձնատուր լինել պայմանով, 

որ իրենց թույլատրվի անարգել հեռանալ քաղաքի սահմաններից։ 

Այստեղ ևս, ինչպես Մազանդարանի ապստամբության անկման 

շրջանում, իշխանությունները երդվում են Ղորանով, որ բարիներին ոչ 

մի վտանգ չի սպառնա, եթե նրանք անձնատուր լինեն և հանձնեն զեն-

քերը։ Ինչպես գրում Է Ատրպետը, բարիները համոզված Էին, որ իշխա-

նությունները չեն հարգելու իրենց երդումը, սակայն ստեղծված անելա-

նելի վիճակը, վերահաս ձմռան ցուրտը, մթերքի սպառումը ստիպեցին 

նրանց անձնատուր լինել։ Թշնամիները անխնա կոտորեցին այրերին, 

մանուկներին ոտքերի տակ տրորեցին, ծնողներին սրերի ցցեցին, զար-

հուրելի տանջանքների ենթարկելուց հետո գերեցին մանկահաս աղջիկ-

ներին, տղաներին ու կանանց**։ 

Իրանի իշխանությունները, ժողովրդին սաստելու նպատակով, բա-

րիների երեք առաջնորդներին՝ Սոլեյմանին, հաջի Քազեմին և սեյեդ 

Ռամազանին պատմեցին՝ թնդանոթների բերանին կապելու և կրակե-

լու եղանակով90։ 

Այսպիսով, ճնշվե_ց նաև Աանջանի համաժողովրդական-հակաֆեո-
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դա լա կան ապստամբությունը, որի ընթացքում, համաձայն պաշտոնա-
կան աղբյուրների, զոհվեցին 3000 բարիներ9|« 

Յա<լդի ու ՆԼյւփդի ա պ ս տ ա մ բ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը : Դեռ չէր ավարտվել 
Զանջանի ապստամբությունը, երբ 3 ազդում սեյեղ Յահ յա Դարաբիի 
գլխավորությամբ բռնկվեց բարիների մի նոր ապստամբություն։ 

Ցազդի քաղաքապետ Աղա Խանը իրազեկ դառնալով Դարաբիի հա-
կապետական գործունեությանը, կարգադրում է ձերբակալել նրան։ Այդ 
կարգադրությունը խափանելու նպատակով Դարաբիի հետնորդները 
ապստամբում են և զենքի միջոցով ձախողում այն։ Բարիները հարձակ-
վում են բերդի վրա, որտեղ հակահարված ստանալուց հետո փակվել 
էին զինված ջոկատները։ Այդ հարձակման ընթացքում զորամասերը 
կրում են մեծ թվով կորուստներ, իսկ քաղաքապետը ահաբեկված փա-
խուստի է դիմում։ 

Այս իրադարձությունները սարսափեցնում են հոգևորականությանը, 
որը կառավարությունից պահանջում է նոր ուժեր ուղարկել, որոնց օգ-
նությամբ հարձակվում են սեյեդ Յահ յայի հետևորդների վրա և ջախ-
ջախում նրանց։ Վերջիններս սեյեդ Յահ յայի հետ ստիպված են լինում 
Յազգից հեռանալ Ֆարս։ 

Ինչպես հայտնում է միրզա Ջանին, այստեղ ևս, ինչպես Զտնջանի 
ապստամբության պարտությունից հետո, գերիների նկատմամբ վար-
վում են դաժանաբար։ Կենդանի մնացած բարիներին կապում են թնդա-
նոթների բերաններին և կրակում92։ 

Այդ պարտությոմյը չի հուսալքում սեյեդ Յահ յային։ նա Ֆարսից 
անմիջապես անցնում է նեյրիզ իր մշտական բնակավայրը։ ճանապար-
հին ամենուրեք քարոզում է Բաբի վարդապետությունը, որի շնորհիվ 
մինչև նեյրիզ հասնելը նրան է միանում մոտ 500 մարդ93։ 

Նեյրիզում այդ ժամանակ իշխում էր Զեյն օլ Աբեդին խանը։ Վեր-
ջինիս դաժանությունն այնպիսի զայրույթ էր առաջացրել բնակչության, 
հատկապես, գյուղացիության մեջ, որ նրանք անհամբեր սպասում էին 
մի փոքր առիթի, պայքարի դուրս գալու համար։ 

1850 թ. հունիսին, երբ Դար արին հասնում է նեյրիզ, նրան են 
միանում մեծ թվով բարիներ։ Այդ իրադարձություններից զգաստացածէ 
տեղական իշխանությունները նահանգի կենտրոն Շիրազից շտապ օգ-

" ТЬе Епсус1ораес11а օք Ы а т , ей., Уо1. 1, Լօոճօո, 1960, р. 847. 
" гг? л ^ к о ւ_>Լ^ 
93 _>֊-)-=- ( ^ 0 ՝ թերթ 5 7 р, 
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'նություն են խնդրում։ Բարիներն օգտվելով խառը դրությունից, գրա-

վում են քաղաքամերձ բերդը և ամրանում այնտեղ։ Մի գիշեր նրանք 

դուրս են դալիս ամրոցից և հարձակվում .թշնամու վրա՝ պատճառելով 

մեծ զոհեր։ Այդ հաղթանակը մեծ համբավ է բերում սեյեդ Յահ յային։ 

Միրզա Աեփեհրը հաղորդում է, որ այդ օրերին նեյրիզում բարիների 

к թՒՎը հասնում էր 2000-ի"։ 

Այդ ժամանակ Շիրազ է ժամանում նոր նահանգապետ Ֆիրուզ խա-

նը։ Վերջինիս հրամանով նահանգի տարբեր քաղաքներում կազմվում 

են մեծ թվով ուժեր և ուղարկվում Նեյրիզ։ 

Նեյրիզ հասնելուն պես կառավարական ուժերը շրջապատում են 

բարիների գրաված բերդը և սկսում ռմբակոծել այն։ Բարիները պա-

շարումից դուրս գալու նպատակով, կատարում են գիշերային մի քանի 

հարձակում։ Սակայն այդ հարձակումներն անցնում են անհաջող ու ձա-

խողվում են։ 

Բարիների հարձակումների անհաջողության պատճառը զենք չու-

նենալն էր։ Տէինված լինելով միայն սրերով ու դագանակներով, այդ հար-

ձակումների ժամանակ բարիները մեծ կորուստներ ունեցան։ Այդ իսկ 

պատճառով սեյեդ Յահյան դիմում է մերձավոր գյուղերի բնակչությանը 

ե նրանցից օգնություն խնդրում95» Երբ գյուղացիների օգնությամբ բա-

րիների շարքերը բավականաչափ համալրվում են, նրանք կրկին սկսում 

են իրենց գրոհները, սակայն նրանց չի հաջողվում ճեղքել պաշարումը։ 

Բանակի հրամանատարությունը այստեղ ևս կիրառելով նույն խա-

բեբայական գործելակերպը, սեյեդ Յահյային առաջարկում է հաշտու-

թյան բանակցություններ վարելու համար դուրս գալ ամրոցից, նրան 

խոստանալով ապահովությոմւ։ Հավատալով խոստումներին՝ սեյեդ Յահ-

յան դուրս է գալիս բերդից և սպանվում։ 

Բերդում գտնվող բարիները իրազեկ դառնալով այդ սպանությանը, 

դիմում են փախուստի, որի ժամանակ նրանց մեծամասնությունը կո-

ւոորվում էո։ 

Նեյրիզի քաղաքապետ ՜Զեյն о լ Աբեդինը չբավարարվելով այդքա-

նով, դատաստան է տեսնում բոլոր բարիների, մինչև իսկ ոչ բարիների 

հետ97, 

91 նույն տեղում։ 

« յյւտ֊ «քԱ-лМ А^-од) թերթ 67 ր, 

»• ^ յ յ ւ = ֊ ձձ^ւտ ձ-֊օԱ թերթ 58 ր, 
.97 Աարպեա, Իմւսմաթ, էշ 71։ 
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Այսպիսով, նեյրիզի առաջին ապստամբությունը պարտվում է։ 

Իշխանությունների կողմից բարիների արյունահեղ դաժան ջարդերը 

մեծ զայրույթ են առաջացնում, որից շուտով նոր ապստամբություն է 

բռնկվում։ Այս անգամ ապստամբներն իրենց ընտանիքների հետ բարձ-

րանում են մոտակա լեռները։ Կենտրոնից նոր ուժեր ստանալով[՝ կառա-

վարական զորքերը նորանոր հարձակումների են դիմում։ Բայց նրանց 

այդ բազմաթիվ հարձակումները մատնվում են անհաջողության։ Ինչ-

պես հաղորդում են պատմական աղբյուրները, այդ ժամանակաշրջան-

ներում կառավարական զորքերի թիվը հասնում էր Ю.ООЛ-ի, որոնք 

իրենց թնդանոթներով ռմբակոծում էին ապառաժները, այրերն ու ան-

տառները։ Բորբոքված բարիներն անվերջ իջնում էին լեռներից, հարվա-

ծում կառավարական ջոկատներին, ապա Հափշտակելով թշնամու վառո-

դը, զենքերը, ուտելիքը, վերադառնում էին լեռները 

Իշխանություններն այդ դրությունից դուրս գալու նպատակով դի-

մում են լեռնային ցեղերի օգնությանը և պահանշում պաշարել լեռները 

և ոչնչացնել բարիներին։ 

Բարիները շուտով ընկնում են պաշարման մեշ, և օրեցօր վատթա-

րանում է դրությունը, սպառվում զինամթերքը, և նրանք սկսում են ան-

հաջողություններ կրել։ Վերջապես, զորքերին հաջողվում է լրիվ ջախ-

ջախել բարիներին և դատաստան տեսնել նրանց հետ, որն իր դաժանու-

թյամբ գերազանցում է բարիների նախկինում տեղի ունեցած բոլոր 

ջարդերին"։ Ըստ Ատրպետի, բարիների գերի ընկած առաջնորդներին 

տեղափոխում են Ֆարս նահանգի տարբեր քաղաքներ, որպեսզի հոգե-

վորականությունը և պետական պաշտոնյաները ականատես լինեն բա-

րիների նկատմամբ կիրառած դատաստանին։ նեյրիզի իշխանություն-

ները զարհուրելի տանջանքների ենթարկելով՝ Շիրազ են բերում երեխա-

ներին, կանանց և աղջիկներին, զինվորներն իրենց նիզակների ծայրե-

րին ցցած տանում են քաջ բարիների գլուխները100< 

Նեյրիզի ապստամբությունը բարիների վերջին համախմբված ելույ-

թը եղավ։ 

Այնուհետև, ինչպես հայտնում են աղբյուրները, բարիական աղան-

դի կենդանի մնացած առաջնորդները 1852 թ. Իրանի տարրեր վայրերից 

ո Ատրպհա, Իմամաթ, էշ 71, նաև՝ ТаПкЫ-1аЙ1Й, р. 128. 
55 М. Иванов, Бабидские восстания в Иране, стр. 126. 
:м Աարպետ, Իմամաթ, էշ 71—72։ 
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մեկնում են Բ՚եհրան և ծրագրում տեռորի ենթարկել շահին, գրավել 

թ՚եհրանի բերդը, գանձատունը և զինանոցը101« 

Տեղեկանալով, որ օգոստոսի 16-ին շահը գնալու է որսի, տաս բա-

րիներ ատրճանակներով զինված թաքնվում են նրա ճանապարհի վրա։ 

նրանցից երեքը պետք է հարձակվեին շահի վրա և սպանեին վերջինիս։ 

Սպանությունը կատարում է զանջանցի Սաղեղը, որը հանրագիր հանձ-

նելու պատրվակով մոտենում է շահին և մի քանի անգամ կրակում նրա 

վրա։ Մյուս երկու տեռորիստները նկատելով, որ շահը չսպանվեց, հար-

ձակվում են նրա վրա, վայր գցում ձիուց և փորձում ղաշունահար անել։ 

Սակայն այդ նրանց չի հաջողվում, քանի որ օգնության է հասնում շահի 

շքախումբը։ 

Բարիների ձեռնարկած այգ անհաջող մահափորձից հետո ամբողջ 

Երանում, հատկապես Թեհրանում, սկսվում է բոլոր բարիների ձերբա-

կալումը և արյունալի պատիժներ։ 

Բացի Բահաօլլահից, որն օտարերկրյա գաղութարարների ներկայա-

ցուցիչների միջնորդությամբ ազատվում է բանտից և անարգել հեռա-

նում Իրանի սահմաններից, մնացած բոլոր բարիները տանջամահ են 

արվում ։ 

Պատասխանատվությունը միայն իր վրա չվերցնելու նպատակով 

շահը կարգադրում է արյունալի ակտին մասնակից դարձնել բոլոր վե-

զիրներին, ընդհանրապես քաղաքի բոլոր ունևոր և անվանի անձանց։ 

Բարձր հոգևորականությունն իր հերթին հրաման է արձակում և բարի-

ների սպանությունը հայտարարում սրբազան գործ։ Մահապատժի են-

թակա 28 բարիներին բաժանում են արքունիքի վեզիրների, մոջթահեդ-

ների և այլ անվանի անձանց միջև102։ նրանք հաջի Սոլեյման խանի, 

նեյրիզեցի Ղասեմի և ղոմեցի մոլլա Ֆաթհլլահի մարմինները ծակոտում 

են դաշույններով, ծակերի մեջ մոմեր խրում և վառում, որից հետո 

նստեցնում են ավանակների վրա, մունետիկներով և դհո լ-զուռնա յով 

ման են ածում մայրաքաղաքի փողոցներում103» 

Ինչպես գրում է Ատրպետը, այդ հրեշային տանջանքների մատնված 

հաջի Սոլեյման խանը առանց հառաչելու, անտրտունջ և անվհատ առաջ 

էր գն՛ում և երբեմն ավանակից ցած գալով, մարմնից վար թափված 

101 յյւ=» թերթ 83 ա . 

103 ^ке^л-о С?.;՝^՝ С—1-5' РЬгР ՅՏ։ 
103 Նույն տեղում, թերթ 33։ 
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մոմերը նորից խրում էր մարմնի մեջ՝"*։ Թեհրանի ողջ բնակչությունը 

փողոց դուրս թափված՝ դիտում էր այդ տեսարանը։ 

Վերջապես, Սոլեյման խանին և նրա համախոհներին տանում են քա-

ղաքի դարպասներից դուրս։ Այստեղ նրանց սպանում են դահիճները, 

որոնք կտրատում են նրանց մարմինները և գլխատում105» 

Մեհդի Մալեք զադեն անդրադառնալով այդ վայրագ իրադարձու-

թյուններին, գրում է հետևյալը։ Սպահ ան ում բարձրաստիճան պաշտոն-

յաները և հոգևորականությունը որևէ թշնամանքի դեպքում անմեղ 

մարդկանց զրպարտում էին Բաբի հետնորդ լինելու մեշ և սկսում թալա֊ 

նել վերջինիս ունեցվածքը։ Քաղաքի բարիները, այդ թվում և ազատա-

խոհ անձինք, որոնց թիվյը հասնում էր 800-ի, հարկադրաբար, ըստ Մա-

լեք զադեի, <гմիգուցե հիմարաբար», իրենց կյանքը փրկելու նպատակով, 

ներխուժում են ռուսական հյուպատոսարան և аապաստան» գտնում 

այնտեղ։ Այդ քայլն առիթ է տալիս բարձրաստիճան հոգևորականու-

թյանը ոտքի հանել քաղաքի և նրա մերձակա գյուղերի տարրերին և 

դագանակներով ու կոպալներով հարձակվել ռուսական հյուպատոսարա-

նի վրա և շրշապատել այն։ Այնուհետև, հյուպատոսարանում а ապաստա-

նածների» ճակատագիրը որոշելու համար մի քանի հանդիպումներ են 

կայանում ռուսական հյուպատոսի, նահանգապետ Զևլ էլ Սոլթանի և 

մոջթահեդների միջև։ Սրանից հետո ռուսական հյուպատոսը հավաստի-

ացնում է, որ համաձայնություն է կայացվել հյուպատոսարանում գըտ-

նըվող բարիներին անվտանգ թողնելու մասին, պայմանով, որ վերջին-

ներս կամավոր հեռանան ապաստարանից։ Վստահելով հյուպատոսին/ 

նրանք գիշերը դուրս են գալիս հյուպատոսարանից։ Ապա տեղի է ունե-

նում այն եղելությունը, որը, ըստ Մալեք զադեի аնույնիսկ գրիչն է 

ամաչում նկարագրել»™։ Հոգևորականները սրի են մատնում նրանց։ 

Այսպես ճնշվեց XIX դ. 40-ական թվականներին Իրանում բռնկված 

բարիական հերոսական շարժումը, որը ' Իրանի հեղափոխական շարժում-

ների պատմության մեջ ամենանշանակալից շարժումներից մեկն է։ 

Այդ ապստամբության ընթացքում, ըստ պաշտոնական տվյալներիդ 

սպանվեցին մոտ 20.000 բարիներ107։ 

104 Ասւրպեօւ, Իմամաթ, էչ . 91։ 

105 ^էտ^յ^օ թերթ 33, 

101 ТНе Епсус1ораей1а օք Ы а т , Ые\у ей., УО1. 1, р. 847. 



О. Л. ПАХЛЕВАНЯН 

ВОССТАНИЕ БАБИДОВ В ИРАНЕ 
• В СЕРЕДИНЕ XIX В. 

Р е з ю м е 

В середине XIX в. в Иране беспрецедентно усилилось про-
никновение и влияние европейских держав. Как логическое по-
следствие созданной в Иране ситуации, в стране возникли н рас-
пространились мощные народные восстания. Среди них крупней-
шим и важнейшим является бабидское восстание 1848—1851 гг., 
которое имело ярко выраженное антифеодальное и антиколони-
альное направление и которое было жестоко подавлено реакцион-
ными властями. 



4. Ա. н а з р ш - т и . ъ 

ԹՈԻՐՔ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ^ԱՐԱՐԵՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ XIX ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ 
ԵՐԵՍՆԱՄՅԱԿԻՆ Եվ ՄԵԾ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

XVI—XVII դարերի թուրք-իր ան ական համարյա անընդմեջ պատե-

րազմները, որոնք մղվում էին Մերձավոր արևելքում քաղաքական և 

տնտեսական գերակշռություն ձեռք բերելու համար, շարունակվեցին 

նաև XVIII դարում։ Սակայն այս դարաշրջանում մղված պատերազմնե-

րի ընթացքում ևս ախոյաններից ոչ մեկին չհաջողվեց հասնել քաղաքա-

կան առավելության և, մանավանդ, տարածքային ընդարձակում ձեռք 

բերել մյուսի հաշվին։ 1639 թ. Զոհաբի պայմանագրով նախատեսված 

սահմանները մնացին անփոփոխ, բացառությամբ Արարատից մինչև 

Շաթթ о լ Արաբ գետն ընկած հսկայական տարածքի առանձին հատված-

ների, որոնք մինչև XX դարի սկիզբը վեճի առարկա էին հանդիսանում 

երկու պետությունների միջև, ժամանակ առ ժամանակ պատճառ հան-

դիսանալով արյունոտ բախումների և մեծ ու փոքր պատերազմների հա֊ 

մ ար։ 

XVIII դտրի երկրորդ կեսին նկատվում է Օսմանյան կայսրության 

ռազմական էքսպանսիայի թուլացում իր արևելյան հարևանի նկատ-

մամբ։ Դրա պատճառները, անշուշտ, պետք է փնտրել այդ հսկա ռազմա-

ավատական պետության ռազմական, տնտեսական և քաղաքական թու-

լացման մեջ, որի առաջին նշանները ի հայտ էին եկել դեռևս XVI—XVII 

դարերում։ 

Վիեննայի տակ օսմանյան բանակի ջախջախումից հետո, ըստ 

թուրքական բուրժուական պատմաբանների, սկսվում է Թուրքիայի 

պատմության նոր էտապը, այսպես կոչված «նահանջի շրջանըյ> (րիջաթ 

դևրի)՝, որի բնորոշ գիծը հենց օսմանյան ռազմական էքսպանսիայի 

դադարեցումն է Եվրոպա յում ։ 

1 .ТаПЬ', С. III, ЫатЪи1, 1933, Տ. 253. 
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Վիեննայի մոտ պարտությունն, անշուշտ, պատահական չէր, այն՛ 

ուներ իր ներքին, խորը պատ՛ճառները։ Այդ առթիվ Կ. Մարքսը նշում է,, 

որ «...Բացարձակապես ոչ մի հիմք չկա համարելու, որ Թուրքիայի ան-

կումը սկսվեց այն պահից, երբ Սոբեսսկին օգնություն ցույց տվեց ավս-

տրիական մայրաքաղաքին... Թուրքական կայսրության կազմակերպու-

թյունը այն ժամանակ գտնվում էր քայքայման վիճակում ...մինչ այդ: 

արդեն... արագորեն գալիս է օտտոմանյան հզորության և մեծության՜ 

դարաշրջանի վերջը})՜։ 

Հսկայական կայսրության տարածքում ավելի ու ավելի ուժգին՛ 

կերպով են սկսում դրսևորվել կենտրոնախույս ձգտումները։ Եգիպտոսը 

գտնվում էր մամլյուկյան ֆեոդալների ձեռքերում։ XVII—XVIII դարերի՜ 

սահմանագիծը նշանավորվում է հակաթուրքական ուժեղ ապստամբու-

թյուններով՝ Իրաքում, Լիբանանում, Հնջազում։ 1706 թ. Իրանը փոր-

ձեր է կատարում խրախուսել հարավային Իր աքի արաբական ցեղերի՛ 

հակակառավարական շարժումները3» 

Օսմանյան կայսրության ներքին անկայունությունը, ֆեոդալների՜ 

անջա տ վո զա կան ձգտումները, յանիչարիների մշտական խռովություննե-

րը, ժողովրդական հուզումները, բազմաթիվ պատերազմների հետևանքով 

համատարած քայքայումը, կայսրության տնտեսական և ֆինանսական՜ 

ճգնաժամը, ճնշված ժողովուրդներէ։ ազատագրական պայքարը, XVII 

դարի երկրորդ կեսին համարյա անընդմեջ մղված պատերազմներում 

ռազմական պարտությունները և դրանց հետևանքով տերիտորիաների• 

կորուստը, ինչպես նաև մի շարք այլ հանգամանքներ ունեցան այն 

հետևանքը, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեշ նշմարվե-

ցին նոր գծեր։ Ֆ. էն գելս ի արտահայտությամբ XVII դարի վերջին՛ 

«թուրքերի հարձակողական ուժը կոտրվել էր»*։ Սուլթանների մշտական 

ագրեսիվությանը և հարձակողական ոգուն մերթ ընդ մերթ փոխարինե-

լու է գալիս սպասողական գիրքը* Թուրքական արտաքին քաղաքակա-

նության մեջ դրսևորվում է ավելի շատ ճկունություն, ոչ միշտ է, որ՛ 

կառավարող շրջաններն աշխատում են իրենց առջև դրված խնդիրները 

լուծել բացառապես զենքի օգնությամբ։ Նոր պայմաններում ավելի ու 

ավելի հաճախակի գիմում են հարցերի լուծման դիվանագիտական ճա-

2 К. Маркс Ա Փ. Энгельс, Соч., т. 10, изд. 2. стр. 262. 
3 Центральны:՛! Государственный Архив Древних Актов (ЦГАДА), Сно-

шения с Турцией, ф. 89. 1706 г., д. 3, л. 66. 
4 К. Маркс п Ф. Энгельс, Соч., т. 22, изд. 2, стр. 17. 
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նապարՀին և, ամենակարևորը, աշխատում են խուսանավել եվրոպական 

պետությունների միշև և խաղալ նրանց հակասությունների վրա: Ի դեպ, 

•այդ մասին ուշագրավ դիտումներ է անում Կոստանդնուպոլսում ռուսա-

կան դեսպան Պ. Ա. Տոլստոյը6։ 

Ժամանակակից թուրք պատմագրությունը XVIII դարի սկզբի Օս-

մանյան կայսրության արտաքին քաղաքականությունը բնութագրում է 

•որպես «չեզոքությանյ> քաղաքականություն (Чага1512Нк/-- Իսկապես, 

XVIII դարի առաշին տասնամյակի ընթացքում Օսմանյան կայսրությու-

նը սկսում է վարել համեմատաբար аխաղաղասիրականս քաղաքակա-

նություն, և դա այն դեպքում, երբ եվրոպական տերությունները զբաղ-

ված էին համաեվրոպական բնույթի այնպիսի պատերազմներով, ինչպի-

սիք էին իսպանական ժառանգության համար մղվող պատերազմը, Հյու-

սիսային պատերազմը և այլն, որոնց պայմաններում միջազգային իրա-

դրությունը, անտարակույս, նպաստում էր թուրքական ռազմական էքս-

պանսիայի ծավալմանը Եվրոպայում։ Սակայն բնութագրելով այդ ժա-

մանակաշրջանի թուրքական արտաքին քաղաքականությունը, պետք է 

հաշվի առնել, որ Օսմանյան կայսրության «խաղաղասիրությունըյ> կրում 

էր հարաբերական և ստիպողական բնույթ7։ Այդ առթիվ Դ. Կանտեմի-

րը, որը բազմաթիվ տարիներ ապրել է սուլթանական պալատում և 

քաջատեղյակ էր Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությանը, մեծ վեզիր 

Ջորլուլու Ալի փաշայի քաղաքական գիծը բնութագրում է հետևյալ կերպ, 

а...նա երազում էր նվաճումների մասին, սակայն չէր ցանկանում եր-

կիրը ենթարկել վտանգի և շատ բան կորցնել, հույս ունենալով ձեռք 

.բերել միայն նվազագույնը»*։ 

Այդ նույն միտքը Պետրոս 1-ին գրած նամակում ավելի պատկե-

րավոր ձևակերպում է ստանում Երուսաղեմի պատրիարքի կողմից, 

թուրքերը «երր աղքատ են, ասում են՝ իրենք խաղաղասեր են*՝։ 

5 Ц Г А Д А , Сношение с Турцией, ф. 89, 1703 г., д. 2, л. 252. 
• А. N. Киг&, 18 уОгуИ Ьа$1 Аугира игпигш ИагЫпс1е Тйгк1уел1п !ага!Б1г-

31^1, „Ве11е1еп", 1943, с. 8, տ. 26. 
7 С. Ф. Орешкова, Русско-турецкне отношения в начале XVIII з. (Днс-

серт. на соиск. уч. степ. канд. историч. наук), М., 1965, стр. 123. 
8 Ծ. Оап։ет1г. Н15Ю1ге йе ГЕшр1ге ОМошап, է. 2, РаПз, 1743, Ну. IV. 

р . 314. 
9 Н. Ф. Каптерев, Иерусалимский патриарх Досифей в его сношениях с 

русским правительством (1669—1707). «Чтения в императорском обществе ис-
тории и древностей российских при Московском университете», к. 2, М., 1891, 
стр. 49. 
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Խս/ղազ Հարաբերություններ պահպանելով սոցիալ-տնտեսական, 

ռազմական և մշակութային զարգացման մակարդակով Թուրքիայից 

առաշ անցած եվրոպական պետությունների Հետ, Օսմանյան կայսրու-

թյունը, որին Կ. Մարքսը անվանել է «...Միշնադարի միակ իսկական 

ռազմական տերությունը» '', ընդհանրապես բնավ չէր հրաժարվում զավ-

թողական ս/ատերազմներից։ Ռազմաշունչ տրամադրություններ ունե-

ցող թուրքական ռազմաավատական ազնվականությունը, որը ռազմա-

կան արհեստը դիտում էր որպես իր գոյության հիմնական աղբյուր, շա-

^ բունակում էր երկիրը մղել Օսմանյան կայսրության Համար ավանդա-

կան ագրեսիվ քաղաքականության Հունով։ 

Թուրքական կառավարող շրշանները Եվրոպա յում տերիտորիալ 

նվաճումներ կատարելու անՀնարինությունը աշխատում են փոխհատու-

ցել ասիական մայրցամաքում պատերազմներ մղելով, մասնավորա-

պես աշխատելով տարածքային առավելություններ ձեռք բերել և ծավալ-

վել հարևան Իրանի Հաշվին։ 

Այս իսկ տեսակետից չափազանց Հատկանշական է Պետրոս 1-ին 

ուղղված սուլթան Ահմադ 111-ի՝ 1708 թ. թվակիր Հրովարտակը՝՝, որ-

տեղ նա խնդրում է ռուսական կայսրին օգնություն ցույց տալ թուրքե-

րին՝ Իրանի դեմ իրենց կողմից ծրագրված պատերազմ ում, փոխարենը 

խոստանալով օգնել ռուսներին՝ լեհերի դեմ պայքարում։ 

Միանգամայն ակներև է, որ XVIII դարի 20-ական թվականներին 
Սեֆյան պետության ճգնաժամը նպաստել էր Թուրքիա յում ագրեսիվ 
ծրագրերի վերակենդանացմանը՝ Իրանի և Անդրկովկասի նկատմամբէ 
Օսմանյան պաշտոնական տարեգիր Քյուչյուկ Չելեբիզադեն վկայում Է, 
որ 1722 թ• Դիվանի նիստերից մեկի ժամանակ որոշում Է ընդունվում 
Իրանի նկատմամբ աֆղանների հաղթանակի դեպքում «աստվածապահа 
պետությանը միացնել բոլոր այն երկրները, որոնք կմնան առանց տի-

ւդ բոշ» ։ 

10 К. Маркс ս Փ. Энгельс, Соч., т. 22, изд. 2-е, стр. 20. 
11 ЦГАДА. Сношения с Турцией, ф. 89, оп. 2, д. 78. Ակներև Է, որ այո 

փաստաթուղթը ուղարկված՛ Է Ալտրանշտաղի Հաշտության (1707 թ ՛ ) կնքումից 
Հետո, երր լուրեր Էին տարածվել Ռուսաստանի թշնամի V տան ի и լավ Լեշչի նսկուն 
որսլես Լեհաստանի թաղավոր սլաշտոնասլես ճանաչվելու մասին, 

11 ՚'РАГ յ-л \ 
уг ^ р 
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Խախտելով 1639թ. թուրք-իրանական պայմանագիրը. 1723 թ. 

թուրքական զորքերը ներխուժում են Անդրկովկաս և Իրան՛", դրանով 

իսկ գործնական իրականացում տալով օսմանյան կառավարող շրջան֊ 

ների վերոհիշյալ ծրագրերին։ 1727 թ. Իրանի աֆղանական տիրակալ 

•Աշրաֆի հետ կնքած պայմանագրով Թուրքիան արևմտյան և հյուսիս-

•արևմտյան Իրանում նվաճում է զգալի տերիտորիաներ14: 

Թուրք-իրանական պատերազմները բուռն թափով շարունակվում 

՛են նաև Իրանում Նադիր շահի տիրապետության տարիներին (1736— 

1747 թթ.ի, 

XVIII դարի առաջին կեսին Թուրքիայի ռազմական էքսպանսիան 

.դեպի Իրան և Անդրիկովկաս հանդիպեց Ռուսաստանի հակազդեցու-

թյանըI Հայտնի է, որ Պետրոս 1-ի պարսկական արշավանքը նպատակ 

ուներ արգելակել Թուրքիայի ելքը դեպի Կասպից ծով։ Այդ նույն շրջա-

՛նում Ռուսաստանն իր առջև պատմական կարևոր խնդիր էր դրել. Սև 

•ծովի առափնյա շրջանները ազատագրելու թաթարա-թուրքական կա-

խումից և հարավում ելք ստանալ դեպի ծովը՝'։ Պետրոս 1-ի ազովյան 

արշավանքները (1695—1696 թթ.) հետապնդում էին հենց այդ նպա-

տակները։ 

Այսուհետև ոչ միայն Անդրկովկասում, այլև Մերձավոր և Միջին 

.արևելքում Ռուսաստանի և Օսմանյան կայսրության շահերը անմիջա-

կան բախման մեջ էին մտնում։ 

XVIII դտրի երկրորդ կեսին ռուսական զենքի հաջողությունները 

Թուրքիայի նկատմամբ, և Ռուսական կայսրության ծավալումը դեպի 

հարավ ունեցավ այն հետևանքը, որ այդ ժամանակվանից սկսած Մեր-

ձավոր և Միջին արևելքի խնդիրները վեճի առարկա էին դառնալու, ար-

դեն, երեք պետությոմւների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի միջև։ 

Իսկ երբ այգ պայքարի մեջ ընդգրկվեցին նաև Արևելքում Ռուսաստա-

՛նի մրցակիցներ և քաղաքական ախոյաններ Անգլիան և Ֆրանսիան, 

թուրք-իրանական դարավոր հակամարտությունը անխուսափելիորեն 

•պետք է ընդուներ սկզբունքային նոր բովանդակություն, որովհետև շո-

13 НоШюНик К- Катагам, ТЬе քօ^ւ յ յո рс>11су օք 1гап. А (!е\՝е1ор1п8 п а " 
Поп 1п АУогМ а1Т;|1г5 1500—1941, СЬагкШеБУШе, 1966, р. 22. 

նույն տեղում։ 

15 Некта-է, МоКаттаЛ-АИ, Еяза ! տսք Ույտէօււ՚Ը йеэ ге1аНоп$ роНПчиез 
•^гапо-оНотапея Йе 1722—1747, Раг15,-1937; Լ. ^ с к а П , Ыас11г Տհ8հ. Լօոմօո, 
1938. 

1 1 История дипломатии, т. I, пзд. 2-е, М., 1959, стр. 293. 
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՛շափելով եվրոպական պետությունների շահերը Մերձավոր և Միշին-

արևելքում, այդ պայքարը այսուհետև դադարում էր լինել միայն հա-

րևան մարտնչող տերությունների գործը։ • 

XVIII դարի վերշին Մերձավոր արևելքում Անգլիայի և Ֆրանսիայի-

քաղաքականության ակտիվացման պայմաններում, Թուրքիայի և Իրա-

նի նկատմամբ վերաբերմունքի հարցում, մասնավորապես թուրք-

իբանական հարաբերությունների կապակցությամբ, Լոնդոնում և Փարի-

զում մշակվում են քաղաքական ծրագրեր, որոնք իրենց վեր շնական-

նպատակներով հար և նման էին միմյանց։ Այդ ծրագրերի էությունը 

կայանում է նրանում, որ երկու հարևան պետություններին՝ Թուրքիային-

և Իրանին, առան ձին ֊առան ձին կամ համատեղ ոտքի հանել Ռուսաստա-

նի դեմ։ Երկարատև ժամանակների համար մշակված քաղաքական այս-

ծրագիրը միանգամայն համընկնում էր Թուրքիայի և Իրանի կառավա-

րող շրշանների շահերին, որոնք գիտակցելով, որ մեն ֊մենակ ի վիճակի-

չեն ռազմական առումով չափվելու հզոր Ռուսաստանի հետ, ի դեմս-

մեկը մյուսի փնտրում էին դաշնակիցներ։ 

Այսպիսով, թուրք-իրանական հակամարտությունը և փոխադարձ, 

տարածքային հավակնությունների խնդիրը որոշ առումով մղվում է 

ետին պլան, թեև, ինչպես կտեսնենք ստորև, ժամանակ առ ժամանակ 

այն կրկին ձեռք է բերում սրություն, տեղիք տալով տեղական բնույթի 

ռազմական ընդհարումների և նույնիսկ խոշոր մասշտաբի պատերազմ-

ների։ 

Դեռևս 1793 թ., երբ Իրանում դեռ չէր ավարտվել իշխանության 

համար մղվող միշֆեոդալական պայքարը ղաշարների և զենդերի միշև, 

Աղա Մոհամմադ խանը ծրագրում էր արշավանքի դուրս գալ դեպի Ան-

դըրկովկաս՝ այնտեղ ծավալված Ռուսաստանին միանալու շարժումը-

շախշախելու համար։ Նրա այդ ծրագիրը անմիշապես հավանության է-

արժանանում Թուրքիայի կողմից։ Ավելին, վերշին и սկսում է հրահրել 

ղաշարների առաջնորդին արագացնել այդ արշավանքը, որովհետև Կոս֊ 

տանղնուպոլսին հայտնի էր դարձել, որ Աղա Մոհամմադի հակառա-

կորդներից մեկը՝ Ալի Մուրադ խանը, ձգտում է Ռուսաստանի հետ դա-

շինք կնքել ղաշարների և Թուրքիայի դեմ։ Այդ առթիվ Կոստանղնուպոլ-

սում Ռուսաստանի գործերի հավատարմատար Ա. Խվոստովը 1793 թ* 

հոկտեմբերի 20-ին հաղորդում է. «Բ. Դռան անունից Բաղդադի փաշան 

Պ ար и կաստան է ուղարկել Թուրբաշի Բաշիին՝ Աղա Մոհամմադ խանին 

շնորհավորելու նրա հաղթանակների առթիվ և հայտնելու, որ Բ. Դուռը 

նրան •չի ճանաչի Պ արս կա и տան ի տիրակալ, քանի դեռ նա իր իշխան ու֊ 
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թյանը չի ենթարկել Վրաստանը։ Այդ գործին նպաստելու համար, ելնե-

լով բարեկամության պարտականություններից, Բ. Դուռը պատրաստ է 

Պարսկաստանին հատկացնել դրամ և թնդանոթներյ>17» 

Իր հերթին, Ֆրանսիան նույնպես, Ռուսաստանի մասնակցությունը 

եվրոպական պետությունների հակա ֆրանսիական կոալիցիային կան-

խելու համար, աշխատում էր իրանա-ռուս ական պատերազմ հրահրել։ 

Այդ նպատակով Իրանում գործող ֆրանսիական գործակալները ամեն 

կերպ բորբոքում էին Աղա Մոհամմադ խանի զավթողական նկրտում-

ները Կովկասի նկատմամբ՝'։ 

Այս սադրանքները, անտարակույս, արագացրին դեպքերի ընթացքը, 

к ինչպես հայտնի է, 1795 թ. գարնանը Աղա Մոհամմադ խանը շարժ-

վեց դեպի Վրաստան, ահավոր ավերածության և կողոպուտի ենթար-

կելով այդ երկիրը։ 

Սակայն քանի որ նրա հրոսակների անլուր գազանությունները ու-

ժեղացնում են Վրաստանի կողնորոշումը դեպի Ռուսաստան, ղաջարնե-

րի առաջնորդը որոշում է կազմակերպել երկրորդ պատժիչ արշավանքը։ 

•Այդ ծրագիրը կրկին խրախուսանքի է արժանանում օսմանյան կառա-

վարող շրջանների կողմից։ Վկայելով այդ մասին, Կոստանդնուպոլսում 

ռուսական դեսպանորդը 1796 թ. հունիսին հաղորդում է. «Բ. Դուռը 

իսկապես կապեր ունի Աղա Մոհամմադ խանի հետ»19։ Մեկ այլ տեղե-

կության համաձայն սուլթանի հրամանով սերասկեր Յուսուֆ փաշան 

Աղա Մոհամմադ խանի Անդրկովկաս կատարելիք արշավանքի համար 

•օգնություն էր նախապատրաստում՛"։ 

Ֆրանսիան, իր հերթին, աշխատում է Կովկասում խոշոր պատե-

րազմ բորբոքել մի կողմից Ռուսաստանի, մյուս կողմից՝ Իրանի և Թուր-

քիայի միջև։ Ֆրանսիական դիվանագետների անմիջական մասնակցու-

թյամբ թուրքերի և պարսիկների միջև աշխույժ բանակցություններ էին 

տեղի ունենում Ռուսաստանի դեմ դաշնակցելու և Կովկասում համատեղ 

գործողություն եր վարելու վերաբերյալ11։ 1795—1797 թթ. դիրեկտո-

17 Архив Внешней Политики России (АВПР), ф. «Сношения с Турцией 
1793—1794 гг.». д. 77, лл. 199—200. 

18 АВПР, ф. «Сношения с Персией 1795 г.», д. 810, лл. 9—10. 
19 АВПР, ф. «Сношения с Турцией 1796 г.», д. 831, л. 1 об., д. 828. л. 103. 
20 П. Г. Бутков, Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг., 

•ч. I—III, СПб., 1869, стр. 404—405. 
21 Տե՛ս А. Р. Иоаннисян, Присоединение Закавказья к России и междуна-

родные отношения в начале XIX столетия, Ереван, 1958, стр. 11—21. 
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՜րիայի Հանձնարարությամբ Իրան ուղարկված ֆրանսիական դե и պա֊ 
նությոլնը Օլիվիեյի և Բրյոլդերի գլխավորությամբ Հետապնդում է հենց 
այդ նպատակները՜1։ 

1801 թ. ֆրանսիական կառավարության Հատուկ առաքելությամբ-
Կոստանդնուպոլիս ժամանած գնդապետ Սեբաստիանին Հանձնարարու֊ 
թաւն ուներ նաև վերականգնել կապերը Իրանի Հետ և նպաստել շաՀի 
և սուլթանի մերձեցմանը։ Այգ առթիվ Կովկասում ռուսական գլխավոր 
Հրամանատարին ուղղված 1802 թ. սեպտեմբերի 26-ի ցարական կա-
ռավարության ՀրաՀանգում նշվում է. «Բոլոր տեղեկությունների Համա-

՛ձայն Բ. Դուռը կարծես թե չափազանց քիչ էր զբաղվում պարսկական-
գործերով, ինչպես նաև Վրաստանում մեր գործերի ընթացքով... Այժմ 

թուրքական մինիստրությունը ֆրանսիական կառավարության ՀրաՀրու-
մով սկսել է ավելի շատ Հետաքրքրվել այգ Հարցերով։ Հայտնի է, որ 
առա չին կոնսուլը կարգադրել է ՛ճանապարհորդի անվան տակ Վրաս տան-
և Պարսկաստան ուղարկել մի էմիսարի՝ ոմն գնդապետ Սեբաստիանիիք 

որն իր ճանապարհորդությունը պետք է սկսի Կոստանղնուպոլսից»23։ 
Ռուսական իշխանությունների տեղեկությունների համաձայն սուլ-

թանը դիմել էր Բաբա խանին (ՖաթՀ Ալի շաՀին—Վ. Р . ) Հատուկ ուղեր-
ձով, որտեղ նա Ռուսաստանի դեմ արշավանքի յուրաքանչյուր մասնակ-
ցի խոստանում էր սաՀմանել ռոճիկ «օրը մեկ ղուրուշի2 չափով2*։ 

Ռուս-իրանական պատերազմի նախօրյակին նապոլեոնի մեշ ավելի-
ու ավելի էր Հասունանում Ռուսաստանի դեմ ֆր անս֊ իրանա ֊թուրքա-
կան ռազմական դաշինք ստեղծելու մտաՀղացումը, որը ենթադրվում 
էր օգտագործել նաև Մերձավոր արևելքում Ֆրանսիայի մեկ այլ ախո-
յանի՝ Անգլիայի դեմ։ Այդ նպատակով 1803 թ. ֆրանսիական դիվա-
նագիտությունը Կոստանդնուպոլսում և Բ՛եհ ր ան ում սկսում է շոշափել 
թուրքական և իրանական կառավարությունների տեսակետը25։ 

1804 թ. ռուս-իրանական առաջին պատերազմը սկսվելուց հետո-
նման դաշինքի ստեղծումը ֆրանսիական կառավարության տեսակետից-
դառնում է ավելի ռեալ։ Սակայն Թուրքիայի և Իրանի միջև հարաբե-
րությունների անակնկալ սրումը ի չիք է դարձնում ֆրանսիական կա֊ 

и Տե՛ս О. А. ОИтег, Уоуа^е йапэ Г Е т р к е ОНотап, ГЕеур1е е1 1а Рег-
ее, Т. 3, Раги, 1807; ТЬе ա^տէյ- օք 1Ье Ка]агз, Լօոճօո, 1833, р. 274. <*> 

2 3 АКТЫ, собранные Кавказской археографической комиссией (АКАК), т. 2,. 
стр. 9. 

" АКАК, т. 2, ч. II, стр. 288, 406—407. 
25 АКАК, т. 2, стр. 874—875, 886; т. 3, стр. 524. 

:127 



.ռավարութ յան ձգտումը շուտափույթ կերպով գլուխ բերելու այգ գործը։ 

Կոնֆլիկտը նախ բորբոքվեց Բաղդադի փաշա լիքի մեջ մտնող Սո-

լեյմանիե շրջանի համար, որը վաղուց ի վեր կռվախնձոր էր հանդիսա-

նում Թուրքիայի և Իրանի միջև։ 1805 թ. Սոլեյմանիեի Բաբան ցեղի 

աշիրեթապետ Աբդուրրահման փաշան բացահայտ կերպով ապստամբեց 

.սուլթանի դեմ և ոչնչացրեց նրա զորամասերը։ Սակայն թուրքական 

բանակի ճնշման ներքո նա ստիպված եղավ փախչել Իրան և դիմել 

• Ֆաթհ Ալի շահի օգնությանը26։ Զբտղված լինելով Ռուսաստանի հետ 

պատերազմով, շահը որոշեց ռազմական գործողություններ չսկսել Թուր-

քիայի դեմ, սահմանափակվելով լոկ Իրաքի փոխարքա Հաֆեզ Ալի փա-

շայի մոտ միջնորդությամբ, որպեսզի վերջինս դադարեցնի իր հալա-

ծանքները Աբդուրրահմանի դեմ21 ։ Միևնույն ժամանակ վախենալով 

Թուրքիայի անակնկալ հարձակումից, շահը միջոցառումներ ձեռնարկեց 

իր արևմտյան սահմանը պաշտպանելու համար։ Ի վերջո տեղական 

բնույթի այս կոնֆլիկտը վերածվեց երկու երկրնեբի միջև բացահայտ 

ռազմական բախմանм» Շահի ավագ որդի, Քերմանշահի կառավարիչ 

Մոհամմադ Ալի միրզան և Հաֆեզ Ալի փաշան ռազմական գործողու-

թյուններ ծավալեցին միմյանց դեմ։ 

Երկու պետությունների բազում հակասությունները, որոնք միառ-

ժամանակ խորք էին անցել, կրկին բարձրացան մակերես։ նրանց փոխ-

հարաբերություններում հատկապես հատուկ սրություն ձեռք բերեց քըր-

.դական հարցը։ XIX դ• սկզբից Օսմանյան կայսրությունը ձեռնամուխ 

.է լինում քրդական անկախ և կիսանկախ իշխանությունները 

հնազանդեցնելու և իր իշխանության տակ պահելու քաղաքականությա-

նը, որի հետևանքով գնալով հաճախակի են դառնում քրդական ըմբոս-

տությունները։ Հանուն իր քաղաքական շահերի, Իրանը ստանձնում է 

քրդական շարժումների հովանավորի դերը29։ Ի դեպ, Իրանն աշխատում 

28 С. մ. Ц 1 с к . №гга(1\-е օք а Кеэ^епсе 1ո КоогйЫап, Լօոժօո, 1836, УО1. I, 
р. 384. 

2 1 Ц . О. №ռէտօո, АЫзЮгу օք Реге1а 1гот И1е Ե6ջ1ոո1ոջ օք П1е XIX сеп-
Ыгу էօ И1е уеаг 1858, Լօոճօո, 1866, р. 155. 

28 Այգ մասին տե՛ս յ. М. К'шпе1г. М ё т о к е в О ё о ^ г а р ^ и е Б виг 1 'Етр1ге Йе 
Реке. Тгай. Йе ГапяЫв раг 1е Со1опе1 О. ОгоиуШе, Տէ. Рё1ег5Ьоиг{г, 1827, 
Т. II, р. 58—60; А. А д а м о в , Ирак Арабский. Бассорский вилайет в его прош-

.лом и настоящем, СПб., 1912, стр. 401—405. 
^ Կ. Սասոլնի, Քուրդ ազգային շարժումները և հայ֊քրդական հարաբերություն-

ները, Բեյրութ, 1Я69, Էշ 82—84։ 
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՛է օդտվել նաև հարևան արաբական երկրներում ծավալված վահաբիթ-

նևրի շարժումից՝ օսմանյան տիրապետության տակ գտնվող Պարսից 

ծոցի արաբական շրջանների, ինչպես նաև Իրաքի նկատմամբ իր տե-

\ րիտորիալ հավակնություններին հագուրդ տալու համար՛0: 1806 թ. 

սկզբին, երբ ռուս-թուրքական հարաբերությունները կրկին սկսեցին 

սրվել, Պետերբուրգի դիվանագիտական շրջաններում միտք հղացավ 

օդտվել թուրք-իրանական հարաբերությունների սրումից, դադարեցնել 

պատերազմը Իրանի դեմ և դաշնակցել նրա հետ՝ ընդդեմ Թուրքիայի։ 

Այդ աոթիվ Ռուսաստանի արտաքին գործերի մինիստր Բուդբերգը 

Կով կասում ռուսական գլխավոր հրամանատար Գուդովիչին գրում է. 

(Հ...Ես պետք է հայտնեմ 2եղ, որ ներկա հանգամանքներում հաշտու-

թյունը Բաբա խանի հետ խիստ անհրաժեշտ է Օտտոմանյան Դռան դեմ 

պատերազմի ժամանակ ազատ ձեռքեր ունենալու համար, որպեսզի 

հնարավորության դեպքում պարսիկներին հանենք թուրքերի դեմ»31։ 

Բանակցություններ վարելու գործը հեշտանում էր նրանով, որ 1806 թ. 

սեպտեմբերին Գիլանի նահանգի խան Միրզա Մուսան իր հավատար-

մատարի միջոցով ռուսներին հղել էր մի նամակ, որտեղ առաջարկում 

էր Ռուսաստանի ներկայացուցչին ուղարկել Թեհրան՝ հաշտության բա-

նակցություններ սկսելու համար։ Ի պատասխան դրա, Գուդովիչը Պե-

տերբուրգից հրահանգ ստացավ հաշտություն կնքել Իրանի հետ32; Սա-

կայն ռուսական ներկա յա ցուցչի բանակցությունները Թեհրանում ոչ մի 

արդյունք չտվեցին, որովհետև շահական կառավարությունը պահանջեց 

ողշ Անդրկովկասը և Դաղստանը։ Ակադեմիկոս Ա. /?'. Հովհաննիսյանը 

իրավացիորեն նշում է, որ «պարսիկները ոչ մի զիջման չէին գնում, 

քանի որ հույս ունեին օգնություն ստանալ թուրքերից և ֆրանսիացի-

ներից»33։ 

Շահական արքունիքի այդ հույսերը հիմնվում էին հետևյալ փաս-

տերի վրա։ Դեռևս 1805 թ. Իրան էին ժամանել նապոլեոն Բոնապարտի 

լիազորներ Ռոմյեն և Ժոբերը, որոնք խրախուսելով շահին շարունակելու 

պատերազմը Ռուսաստանի դեմ, միևնույն ժամանակ առաջարկում էին 

դաշինք կնքել Ֆրանսիայի հետ3*։ Իսկ 1806 թ. վերջին սկսվել էր ռուս-

30 Տե՛ս Լ. А. НЫо1ге (ЗеБ ХУаЬаЫэ, РаПэ, 1810, р.р. 96—98, 109. 
31 АКАК, т. 3, стр. 424. 
32 նույն տեղում, էչ 420—421։ 
33 А. Р. Иоаннисян, նչվ- աչի.է էշ 177, 
34 АКАК, Т. 2, стр. 883—887, 1033—1035; т. 3, стр. 416—418. Այգ մասին 

մանրամասն տե՛ս Р. А. ]аиЬет1, Уоуаде еп АгтеМе е1 1а Регве, РаПБ, 1821; 
Е. Бг1аии, Ьа ро1Шяие ог1еШа1е йе Ыаро1еоп, I, РаПв, 1904, рр. 172—177-
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թուրքական պատերազմը, որի պայմաններում Օսմանյան կայսրությունը 

պետք է շահագրգռվածություն դրսևորեր ոչ միայն զիշումներ անելու 

Իրանի հետ կոնֆլիկտը հարթելու գործում, այլև օգնություն ցույց տա-

լու նրան ընդհանուր թշնամու՝ Ռուսաստանի դեմ մղվող պայքարումг 

Դեռևս մինչև ռուս ֊թուրքական պատերազմի սկսվելը ֆրանսիացի-

ների միջնորդությամբ Թուրքիայի և Իրանի միջև տեղի էին ունենում 

անընդմեջ բանակցություններ դաշինք կնքելու վերաբերյալ351 Այդ առ-

թիվ 1806 թ. սեպտեմբերի 7-ի հաղորդագրությունում ռուսական դի-

տորդներից մեկը գրում է. «Օգոստոսի 2-ին երկու ֆրանսիական և եր-

կու թուրքական էմիսարներ մեկնել են շահի մոտ։ Նրանց արգելված է 

շփման մեջ մտնել որևիցե մեկի հետа, «օգոստոսի 7-ին շահի կողմից, 

էրզրում են ժամանել 30 մարգ և նրանց հետ երկու ֆրանսիական էմի-

սարներ», որոնք հանդիպում են ունեցել Անատոլիայում թուրքական 

գերագույն հրամանատար Յուսոլֆ փաշայի հետ2*։ 

Այս շրջանում Նապոլեոնը Արևելքում Ֆրանսիայի քաղաքականու-

թյան անկյունաքարն էր համարում իր փայփայած «Եռյակ դաշինքը իրՒ 

Բ. Դռան և Պարսկաստանի միջև ընդդեմ ՌուսաստանիX)37։ Պատահական 

չէ, որ 1807 թ. գարնանը նա փորձում է գործնականորեն իրականաց-

նել այգ գաղափարը, որպես առաջին քայլ իր վրա վերցնելով միջնորդի 

դերը՝ Թուրքիային և Իրանին հաշտեցնելու և նրանց միջև առկա կոնֆ-

լիկտը հարթելու գործում։ 1807 թ, ապրիլի 3-ին ֆրանսիական կայս-

րը դիմում է սուլթան Սելիմ 111-ին, առաջարկելով համաձայնության-

գալ Ֆաթհ Ալի շահի հետ և դրանով իսկ հնարավոր դարձնել Թուրքիայի 

և Իրանի համատեղ ելույթը ընդհանուր թշնամու դեմ։ Միաժամանակ 

նա հայտնում է շահին իր շահագրգռվածությունը երկու երկրների միջև 

բարեկամություն հաստատվելու հարցում և խնդրում է, որ նրանք վերջ 

տան իրենց վեճերին և միավորվեն՝ համատեղ կերպով դիմագրավելու 

իրենց իսկական թշնամուն38» 

1806 թ. ռուսական զորքերի կողմից Դերբենտի, Բաքվի, Մուզանի 

և Անդրկովկասի այլ քաղաքների ու շրջանների գրավումը ստիպեց 

շահին Նապոլեոնի մոտ ուղարկել իր ներկայացուցիչ, Ղ,ազվինի նա-

33 Տե՛ս .4. Փ. Миллер, Мустафа-паша Байрактар, М.—Л., 1948, стр. 150; 
О. ՏօհԱշհէԱ- ХРззекги, Э1е К а г ^ е гиЛвсЬеп Ոստտ18Ո(1 սոճ Регв1еп 1п Тгапз-
какказ1еп, Ш1еп, 1864. Տ. 30. 

м АКАК. т. 3, стр. 522. 
37 А. Р. Иоаннисян, ^гЧ- աւՒ-՛ Է1 1էտ՛ 
аз Նուքս աեղում, Էլ 146—1471 
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Հան գա պետ Միրզա քՒեղա խանին, Հանձնարարելով նրան Հնարավորին 

շափ շուտափույթ կերպով դաշինք կնքել Ֆրանսիայի Հետ*: Դեռևս մին-

չև իրանական լիազորի Ֆինկենշտեյն Հասնելը, որտեղ նախատեսվում 

էր կնքել այդ դաշինքը, Թալեյրանը դիմում է նապոլեոնին Հետևյալ 

Հարցումով, աշխատել կնքել եռյակ դաշինք Ֆրանսիայի, Թուրքիայի 

և Իրանի միշև, ինչպես ինքն է Համարում նպատ ակահ արմ ար ու ցան-

կալի, թե՞ ինչպես ժորերն է առաջարկում՝ կնքել երկու առանձին պայ-

մանագրեր Հիշյալ պետությունների Հետ40յ Ընդ որում Թալեյրանի այդ 

Հարցման մեշ շեշտվում էր, որ Ժորերի առաջարկը Հիմնված է այն 

իրողության վբա, որ Օսմանյան կայսրության և Իրանի միշև առկա հա-

կասությունները դժվար թե հնարավորություն տան կնքելու եռյակ դա-

շ ինք։ 

Ի դեպ Թուրքիան ուշադրությամբ հետևում էր Ֆին կենշտե յնում 

ֆրանսիական բանակցությունների ընթացքին։ Ֆինկենշ տեյնի նապո-

չեոնի ճամբարում գտնվող թուրքական դեսպան Վահիդ էֆենդին • բնավ 

չէր թաքցնում Բ. Դռան անբարյացակամ վերաբերմունքը Իրանի նկատ-

մամբ։ Ավելին, թուրքական դեսպանը աշխատում էր ազդել նապոլեո-

նի վրա, որպեսզի վերջինս ճնշում դործադրի շահական կառավարու-

թյան վրա Թուրքիայի հետ տերիտորիալ վեճերի Հարցում ավելի զիջող 

լինելու Համար։ Միաժամանակ նա փորձում էր կանխել առաջիկա 

ֆրանս-իրանական պայմանագրի այն կետերը, որոնք կարող էին ձեռն-

յոոլ չլինել թուրքական կառավարությանը*՝ ։ 

Իր Հերթին Նապոլեոնը ամեն կերպ աշխատում էր միավորել երկու 

պետություններին ընդդեմ ռուսների, թուրքերին գայթակղեցնելով շռայլ 

խոստումներով, որ եթե էրզրումի փաշան կովկասյան ճակատում իր 

բոլոր զորքերով օգնության Հասնի Աբբաս Միրզային, ինքը՝ Նապոլեո-

նը, խոստանում է նպաստել, որ Թուրքիան ռուսներից ետ ստանա Ղրի-

մը, Վրաստանը և վերշապես թուրքական հսկողություն սահմանվի ողջ 

սևծովյան ավազանի վրա*1։ 

Ֆին կենշտե յնում Նապոլեոնի փորձերը կողմերին հաշտեցնելու և 

քք-.-ч յ > ЧГГЛ յ * ՝ ' հ & ^ Կ -
40 А. Р. Иоаннисян. "եշվ. աշխ., էչ 147, 

ЧУ—ЧО—^ 1Ч0У 
՜*2 նույն տեղում, էշ 96։ 
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նրանց ընդգրկելու համատեղ դաշինքի մեջ ավարտվեցին անհաջողու-

թյամբ: Այդ պատճառով որոշվեց կնքել առանձին ֆրան и ֊ ի ր ան ական 

պայմանագիր*1, որը ստորագրվեց 1807 թ. մայիսի 4-ին։ Պաշտպանո֊ 

ղա կան ֊հարձակողական կոչված այդ պայմանագիրը ըստ էության հան-

դիսանում էր ֆրանս-իրանական դաշնակցային պայմանագիր**։ Թեև, 

անկասկած, դա արևելյան քաղաքականության բնագավառում նապո-

լեոնի դիվանագիտության խոշոր հաջողություններից մեկն էր, մանա-

վանդ որ Ֆինկենշտեյնի պայմանագիրն իր սուր ծայրով, ուղղված էր 

նաև Անգլիայի դեմ, սակայն այնուհանդերձ ֆրանսիական կայսրին 

չհաջողվեց իրականացնել իր գլխավոր նպատակը՝ ֆրանս-թուրք-իրա֊ 

նա կան եռյակ դաշինքը։ Նապոլեոնը առանձին երկկողմանի համա-

ձայնագրերը Իրանի և Թուրքիայի հետ չէր համարում բավականաչափ 

արդյունավետ, նրա կարծիքով, առավել ազդու և շոշափելի ուժ կդառ-

նար եռյակ դաշինքը։ Այդ բանը հատկապես ցայտոմւ կերպով երևում 

է գեներալ կլոդ Մատյե Գարդանին տրված նապոլեոնի 1807 թ. մայիսի 

10-ի գրավոր հրահանգում, որտեղ նա ուղղակի պնդում է Ռուսաստանի 

դեմ Իրանի և Թուրքիայի միջև ռազմական դաշինքի կնքման անհրա-

ժեշտության վրա*5։ նրա կարծիքով, այդպիսի դաշինքը ոչ միայն ար-

գելք կհանդիսանար Ռուսաստանի առաջխաղացմանը Մերձավոր և Մի-

ջին արևելքում, այլև մեծապես կազդեր ռուսական քաղաքականության 

ակտիվության վրա նաև Եվրոպա յում**։ 

Ելնելով նշված նկատառումներից, ֆրանսիական դիվանագիտու-

թյունը հետևողականորեն աշխատում էր հարթել թուրք-իրանական կոնֆ-

լիկտը և կողմերին համոզել բանակցություններ սկսել։ Այդ ջանքերը 

շուտով պսակվեցին հաջողությամ բ. շահական կառավարությունը հա-

մաձայնություն տվեց Կոստանդնուպոլսի հետ սկսել բանակցություն-

ներ։ Ի վերջո կողմերը համաձայնության եկան համատեղ ելույթ ունե-

նալ Ռուսաստանի դեմ։ 1807 թ. ամռանը սերասկեր Յուսուֆ փաշան 

հրամայեց Թուրքիայի ասիական նահանգների բոլոր փաշաներին, որ-

43 А. Р. Иоаннисян. ՝եշվ. աշխ., է; 147։ 

44 Պայմանագրի լրիվ տեքստը տե՛ս մ. С. НиГвТЯНг, 0 |Р10П1АСУ |П ԷԷ16 К'ЕЭГ 

апй ЛШсПе Бав^ Рпг.сеЮп, №\у-Уогк, 1956, УО1. I, рр. 77—78. 
<5 Տե՛ս „ձ/Ատտւօո ժս §ёпёга1 Сагйапе еп Регве տօստ 1е ргепИег Ешр1ге", 

РаПэ, 1865, р. 81—94 (Ցիտվա* Է ըստ А. Р. Иоаннисян, նչվ. աչի., Էչ ив— 
150). 

1>> ' 1 Г Г 0 Ք Է ^ Յ 
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պեսզի իրենց զորքերով շարժվեն ու միանան պարսիկներին, երր 

ռուսները ռազմական գործողություններ սկսեն Երևանի նահանգում: 

Ֆաթհ Ալի շահն իր հերթին խոստանում էր օգնել թուրքերին, Ռուսաս-

տանի դեմ մղված նրանց ռազմական գործողություններում*': Այդ առ-

թիվ պարսիկ պատմաբան Ա. Ա, Բինան գրում է. аՆրանք ծրագրել էին, 

որ թուրքական զորամասերը արևելքից, իսկ իրանական զորքերը արև-

մուտքից պետք է մուտք գործեն Վրաստան»՝5։ Սահմանի մոտ կենտրո-

նացնելով 35 հազարանոց բանակ, Աբբաս Միրզան սպասում էր Արփա-

շայի ճակատամարտի (1807 թ. հունիսի 17—18) ելքին, որպեսզի շալւ-

ժի իր բանակը։ Սակայն այդ ճակատամարտում թուրքական զորքերի 

պարտությունը ստիպեց գահաժառանգին հապշտապ հեռանալ Նախի-

ջևան^։ 

Այսպիսով, ռուսական զենքի վճռական հաղթանակի շնորհիվ ձա-

խողվեց Ռուսաստանի դեմ թուրքերի և պարսիկների համատեղ հար-

վածի պլանը։ 

Շուտով միջազգային դրության մեջ տեղի ունեցավ արմատական 

փոփոխություն. 1807 թ. հուլիսի 8 ֊ ի ն Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի մի-

ջև կնքվեց Տիլղիթի հաշտությունը, որի հետևանքով ցարական Ռուսաս-

տանը թշնամի լինելուց ժամանակավորապես վերածվեց Ֆրանսիայի 

դաշնակցի։ «Նապոլեոնը,— աՏԴ առթիվ գրում է Ռուիրը,— ստիպված էր 

Ասիայում իր համար ձեռնտու թուրք֊պարսկական բարեկամությունը 

զոհել հանուն ռուսական դաշինքի, որը նրան անհրաժեշտ էր Եվրոպա-

յում»Տ0։ 

Սակայն Ռուսաստանի նկատմամբ ֆրանսիացիների թշնամական 

գործունեությունն Իրանում չդադարեց նաև Տիլզիթից հետո: Ֆրանսիա-

կան դիվանագիտությունը եռանդուն կերպով աշխատում էր հասնել 

Թուրքիայի և Իրանի մերձեցմանը և մասնավորապես նրանց ու Ֆրան-

սիայի միջև հակառուսական եռյակ դաշինքի կնքմանը։ 

Հենց այս շրջանում ուժեղանում է անգլիացիների գրոհը Իրանում 

ֆրանսիացիների դիրքերի վրա։ 1808 թ. վերջին բրիտանական կառա-

վարության հանձնարարությամբ Իրան է ժամանում անգլիական մի 

47 Н. Փ. Дубровин, История войн п владычества русских на Кавказе, т. 5, 
3888, стр. 141. 

1гл ' 1 г г у 
49 АКАК, т. 3, стр. 548—549; Я . Ф. Дубровин, %չվ. ">չխ-, <• в, էչ 177—17«. 
50 Руир. Англо-русское соперничество в Азии в XIX в., М., 1924, стр. 154. 
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առաքելություն՝ Հարֆորդ Ջոնսի գլխավորությամբ։ 1809 թ. մարտի 

19-ին Զոնսր Իրանի հետ կնքում է պայմանագիր, ըստ որի շահը պար-

տավորվում է խզել իր կապերը Ֆրանսիայի հետ։ Պայմանագրով բրի-

տանական կառավարությունը խոստանում էր շահին ամենամյա ֆի-

նանսական հատկացում 160 հազար թումանի լափով (մինչև նրա պա-

տերազմի ավարտը Ռուսաստանի հետ) և բացի այգ, իր վրա պարտա-

վորություն էր վերցնում իրանական բանակին տրամադրել զենք և ու-

ղարկել ռազմական հրահանգիչներ51 յ 

Հիշյալ պայմանագրի ստորագրումից հետո Իրանում առաջնություն 

ձեռք բերելու համար Անգլիայի և Ֆրանսիայի միշև պայքարն ավարտ-

վեց Մեծ Բրիտանիայի հաղթանակով։ 

Անգլիական դիվանագիտությունը, առաջնորդվելով իր հակառու-

սական միտումներով, անմիջապես ձեռնամուխ եղավ նաև թուրք-իրա-

նական դաշինքի ստեղծմանը։ 1809 թ. հունվարին անգլո-թուրքական-

պայմանագրի ստորագրումը; որի հետևանքով ապրիլին Թուրքիան վեր-

սկսեց պատերազմը Ռուսաստանի դեմ, ավելի ռեալ դարձրեց այդ դա-

շինքի ձևավորումը։ Հարֆորդ Ջոնսը Թեհրանում և անգլիական դեսպան 

էդերը" Կոստանդնուպոլսոլմ այգ ուղղությամբ ձեռնամուխ եղան բուռն 

գործունեության։ նրանց համատեղ ջանքերէւ շնորհիվ 1809 թ. օգոստո-

սին Կոստանդնուպոլիս ժամանեց շահի լիազորը Կովկասում համատեղ 

ռազմական գործողություններ սկսելու հարցը թուրքական կառավա-

րության հետ համաձայնեցնելու համար53 Հ նա Ֆաթհ Ալի շահի անունից 

առաջարկություն է անում Անգլիայի մասնակցությամբ կնքել թուրք-

իրանական դաշինք՝ Ռուսաստանի դեմ համատեղ պայքար մղելու հա-

մար և առաջարկում է պարտավորվել զենքը ցած չդնել, մինչև երկու 

կողմերի համար ձեռնտու հաշտության կնքումը։ Ընդ որում շահը պատ-

րաստակամ ութ լուն էր հայտնում մի բանակ ուղարկել Անդրկովկա-

սում գործող թուրքական զորքերին միանալու համար և բացի այդг 

խոստանում էր Կոստանդնուպոլսին հատկացնել դրամական օգնու-

թյուն՛՝ 

51 յ. Кауе, ТЬе Ше апй соггеаропйепсе օք Տ1 г 1օհո Ма1со1т, Լօոճօո, 
1856, УО1. I, р. 439. 

տ՛ Տե՛ս /?. АЛЫ г, ТЬе педос1аНопз քօր (Ье реасе օք ПагйапеИБ 
1808—1809. Լօոժօո, 1845, \՚օ1. 1—11. 

53 АВПР, Главный архив 1—13, д. 7, л. 51 об—52, ф. ВУА, д. 6184, л. 124. 
54 .4. Р. Иоаннисян նշվ. ա,խ., էլ з*տ, 
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Որպես այդ համաձայնության գործնական իրականացում Ախալ-

ցխայի Շերիֆ փաշան Իրանից ստացավ 100 հազար ռուբլի և նույն ար-

ժողությամբ զանազան հանդերձանք իր զինվորներին բաժանելու հա-

մար, որոնք պատրաստվում էին իրանական բանակի հարձակման անց-

նելուն պես մուտք գործել Անդրկովկասի սահմանները՛1: Միաժամա-

նակ Շորագյալ և Փամբակ ներխուժելու մտադրությամբ իր զորքերը 

Ապարանի մոտ կենտրոնացնելուց հետո, Աբբաս Միրզան բանակցություն-

ների մեշ մտավ էրզրումի բանակի հրամանատարի և Ախալցխայի փա-

շայի հետ ռուսների դեմ համատեղ ելույթի վերաբերյալ: Ձեռք բերված 

պայմանավորվածության շնորհիվ իրանական 10 հազարանոց մի բա-

նակ, Երևանի սարդար Հոսեյն խանի հրամանատարությամբ, օգոստոս 

ամսին Կարսի փաշալիքի վրայով անցավ Ախալցխայի փաշալիք, որ-

պեսզի այստեղից թուրքական զորքերի հետ համատեղ ներխուժի Վրաս-

յոան^ւ 

Այս բոլորը վկայում էր այն մասին, որ 1809 թ. կողմերը որոշակի 

համաձայնության էին եկել միավորելու իրենց շանքերը Կովկասում 

համատեղ ագրեսիայի դիմելու համար։ Եվ միայն սեպտեմբերի 5 ֊ ի ն 

Ախալքալաքի մոտ իրանական զորքերի պարտությունը միառժամանակ 

հետաձգեց թուրք֊ ի բանական միացյալ ճակատի ստեղծումը" ։ 

Այսպիսով, 1809 թ. ևս, հակառակ անգլիացիների բոլոր շանքերին, 

թուրք֊ ի բանական դաշինքի կնքումը գործնական իրականացում չստա-

ցավ( Դրա գլխավոր պատճառը կայանում է նրանում, որ Թուրքիան գե-

րադասում էր. ընդհանուր թշնամու դեմ պայքար մղել ա ռան ձին ֊առան-

ձին, առանց իր վրա դաշնակցային պարտավորություններ վերցնելու։ 

Այդ առթիվ Ա. Ո. Հովհաննիսյանն իրավացիորեն նշում է. (ГԲ. Դուռը 

չցանկացավ Իրանի հետ իրեն կապել պայմանագրային պարտավորու-

թյուններռվ և այդ պատճառով ընդառաշ չգնաց անգլիական դիվանա-

գիտության շանքերին, առավել ևս, որ Ֆրանսիայի կողմից Ավստրիայի 

շախշախումից հետո Անգլիայի ազդեցությունը Կոստանդնուպոլսում 

ժամանակավորապես . թուլացել էր»օ8յ Թուրք-իրանական դաշինքի ձե-

վավորմանը մեծապես խանգարում էին նաև երկու երկրների միշև շա-

55 Утверждение русского владычества на Кавказе, под ред. В. Потто, 
т. 2, стр. 13. 

58 АКАК, т. 4, стр. 185—186, 810—812. 
57 А. Р. Иоаннисян, ն։վ. աչի., էչ 292, 
58 Ա հ Հ հ հ Տ Հ լ^Ա ՜եչվ- աչէ,., ( . 1, էչ 154—157։ 
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րոլնակվող տերիտորիալ վեճերը, սահմանամերձ շրջանների ցեղերի 

անընդհատ բախումները և միմյանց ներքին գործերին միջամտելու ան-

դադրում փորձերը։ 
Իրանական բանակի նոր պարտությունները և Թուրքիայի հետ զի-

նական դաշինքի այս փորձի անհաջողությունը ստիպեցին Աբբաս միր-
զային 1810 թ. ապրիլին բանակցություններ սկսել ռուսական հրամա-
նատարության հետ զինադադար ստորագրելու վերաբերյալ։ Ի պա-
տասխան դրա, անգլիացիները ծավալեցին բուռն գործունեություն՝ ձա-
խողելու այդ բանակցությունները, միաժամանակ իրենց հույսը չկտրե-
լով թուրք-իրանական դաշինքի կնքման ապագա հնարավորության 
նկատմամբ: «Ջոնսը աշխատում էր բանակցությունների տեքստի մեջ 
ընդգրկել այնպիսի կետեր, — գրում է պրոֆեսոր Ալի Աքբար Բինան,— 
որոնք նախապես երաշխավորում էին ռուսների համար նրանց անըն-
դունելի լինելը»'9։ 

Թուրքիայի սադրանքները ևս պակաս կարևոր դեր չխաղացին ռոլս-
իր տնական բանակցությունները ձախողելու գործում։ Շահագրգռված 
քինելով Ռուսաստանի և Իրանի միջև պատերազմի շարունակման մեջ, 
Կոստանդնոլպոլիսը սկսում է аմեծարժեք նվերներ ուղարկել Թեհրանի 
արքունիքին», միաժամանակ խոստանալով օգնության կարգով Իրանին 
հատկացնել իր անատոլիական զորամասերից 12 հազարանոց ընտիր 
զորքԱյնուհետ և, Բ. Դուռը Իրան է ուղարկում սուլթանի լիազորու-
թյուններով օժտված մեծ վեզիր Աբդուլ Վահիբ էֆենդիին, որին հանձ-
նարարված էր նախ խափանել ռուս-իրանական զինադադարը և ապա 
ռազմական դաշինք կնքել շահի հետ: 

Աղբյուրների վկայությամբ, այս անգամ ևս անգլիական դիվանա-
գիտությունն ակտիվ միջամտություն է ցույց տալիս այդ բանակցու-
թյուններին911 Այդ առթիվ Կովկասում գլխավոր հրամանատար գեներալ 
Տորմասովը գրում է. «Այժմ նույն օտարերկրյա (իմա՝ Անգլիայի—Վ. Р.) 
ազդեցության շնորհիվ երկու պետությունները միավորվում են մեր 
դեմ*'.-

Պատերազմում Իրանի ծանր վիճակը ստիպեց շահական արքունի-
քին ընդառաջ գնալ դաշինք կնքելու վերաբե՛րյալ թուրքական առաջարկ-
ներին: Ինչպես նշվեց, իրանական բանակը ռուսական զորքերից կրում 

5» ա լ օ ^Լ* 1<*վ. աչի., Ч. 1, .էշ 154—137, 
м ԱՐՑ ПА, ф. ВУА, Д. 6184, ЛЛ. 221—222. 
տւ А КАК, т. 4. стр. 719. 
« АКАК. т. 6, ч. 2, стр. 400. 
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էր պարտություն պարտության ետևից։ Անգլիական սպաների ղեկավա-

րությամբ Աբբաս միրղայի բանակի վերակաղմակերպմ ան գործը առա շ 

էր գնում չափազանց դանդաղ, դեռևս չդրսևորելով ոչ մի նոր որակ։ 

էԼվելին, խաները դիմադրում էին բանակի վերակառուցման այղ գործին, 

դրա մեջ տեսնելով իրենց ազդեցության սահմանափակման նկատա-

ռում ներ։ Անդրկովկասում գնալով ուժեղանում էր Ռուսաստանին միա-

նալու ձգտումները, որոնք ուղեկցվում էին տեղական ժողովուրդների 

և հատկապես հայերի բացահայտ հակաիրանական ելույթներով։ Երկրի 

նԼրսում այս ու այնտեղ անընդհատ բռնկում էին տեղական ֆեոդալ-

ների ապստամբություններ կենտրոնական շահական իշխանության դեմ։ 

Այս բոլորը ստիպեցին շահին 1810 թ. օգոստոսին Թուրքիայի հետ 

դաշինք կնքել*3, որը հայտնի է Կոստանդնուպոլսի պայմանագիր անու-

նով։ 

Այսպիսով. այն, ինչ չկարողացավ իրագործել Ֆրանսիան, գլուխ 

բերեց անգլիական դիվանագիտությունը։ 

Հենց Թեհրանում գտնվելու օրերին Աբդուլ Վահիբ էֆենդին շահա-

կան կառավարության հետ մշակում է երկու պետությունների գործողու-

թյունների միասնական պլան՝ ուղղված Ռուսաստանի դեմ։ Հատկապես 

կարևոր նշանակություն էր տրվում ռուսների թիկունքում, Սև ծովից 

մինչև Կասպից ծովն ընկած տարածության վրա, տեղական ժողովուրդ-

ների (հատկապես մահմեդական) ապստամ բություններ հրահրելու 

հարցին։ Այդ նպատակով Դազստան, Ադրբեջան, Վրաստան և Կովկասի 

մյուս նահանգներն ուղարկվեցին թուրքական և պարսկական գործա-

կալներ, որոնք իրենց հետ ունեին շահի, գահաժառանգ Աբբաս միրզայի 

և թուրքական սուլթանի բազմաթիվ կոչեր™։ 

Որոշվել էր նաև 1811 թ. մայիսի վերջին միացյալ ուժերով հար-

ձակում գործել Վրաստանի վրա։ Սակայն այդ ծրագիրը հնարավոր չե-

ղավ իրագործել մի շարք տարաձայնությունների պատճառով։ Այնու-

հետև, 1811 թ. սեպտեմբերին փորձ կատարվեց միավորել իրանական 

և թուրքական զորքերին՝ ռուսներին համատեղ հարված հասցնելու հա-

մար, սակայն այդ փորձը ևս մատնվեց անհաջողության, ընդ որում ոչ 

թե պատահական դիպվածի հետևանքով, ինչպես ենթադրում էր Տոր-

մասովը13յ այլ Իրանի և Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող խորը հա-

կասությունների պատճառով, որոնց հետևանքով, ինչպես իրավացիո-

13 ԼԱյ կվ. աշխ., 1, էլ 167, 
64 ЦГИА"Груз. ССР, ф. 16, д. 852, лл. 1—3; АКАК, т. 4, стр. 115. 
65 АКАК, т. 4, стр. 775—776, док. № 1180. 
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րեն նշում է ակադեմիկոս Ա. Ռ. Հովհաննիսյանը, այդպես էլ այդ երկու 

պետությունների միշև, չնայած սկզբում ֆրանսիացիների, ապա անդ֊ 

լիացիների չանքերի, չհաստատվեց իրական և կայուն դաշինք*1: 

Այս շրշանում թուրք-իրանական հարաբերությունների սրման հիմ-

նական պատճառը քրդական հարցն էրг Մոսուլի փաշալիքի Սոլեյմանիե 

շրշանի քրդական առաշնորդը շարունակում էր սերտ հարաբերություն-

ներ պահպանել շահական կառավարության հետ։ Ամենայն հավանա-

կան ութ յա մ բ շահի դրդումով իրեն վերադրելով Քրդստանի փաշայի 

տիտղոսը, նա հրաժարվում էր ենթարկվել Բ. Դռանը։ Ավելին, նա ակտի-

վորեն նպաստում էր իրանական ազդեցության տարածմանը ողշ հա-

րավային Քրդստանում, մասնավորապես Ռևանդուզի, Բոհթանի և Բահ-

դինանի կիսանկախ իշխանություններում՛1 ։ 

Հարկ է նշել, որ XIX դ. սկզբին Իրանի քրդական քաղաքականու-

թյունը աչքի էր ընկնում իր ճկունությամբ։ Սովորաբար շահը քրդական 

ցեղերից մեկի առավել ազդեցիկ և իրեն առավել շատ նվիրված առաջ-

նորդներից մեկին շնորհում էր Քրդստանի ժառանգական վալի ի տիտ-

ղոս և այնուհետև օգնում էր նրան զենքի ուժով իր ազդեցությունը տա-

րածել ինչպես իրանական, այնպես էլ թուրքական Քրդստանի մյուս մա-

սերի ցեղերի վրա։ ճիշտ է, թեև Քրդստանի վալիները ոչ միշտ է, որ 

նվիրված էին մնում շահական կառավարությանը և հլու-հնազանդ կա-

տարում նրանց ցուցումները, սակայն այնուհանդերձ Թուրքիայի հետ 

անընդհատ ռազմական բախումների ժամանակ, Իրանը հաճախակի օգ-

տագործում էր այդ վալիների ազդեցությունը Թուրքիայի քրդերին իր 

կողմը հրապուրելու համար"։ 

Օսմանյան կայսրությունը մեծապես անհանգստացած էր նրանից, 

որ քրդերի նկատմամբ Իրանի ազդեցությունն անցնում է նրա պետա-

կան սահմանից այն կողմ, Թուրքիայի տարածքում ընդգրկելով նշա-

նակալից տարածություն։ Մասնավորապես այն հանգամանքը, որ Երե֊ 

վանը և նախիշևանը գտնվում էին պարսիկների ձեռքում, նրանց հնա-

րավորություն էր տալիս այնտեղից իրենց ազդեցությունը տարածել հա-

մարյա ողշ հյուսիսային Քրդստանի, ինչպես նաև Բայազետի և մա-

սամբ նաև Վանի փաշալիքի քրդերի վրա։ 

Շահական կառավարությունը հետևողականորեն սիրաշահում էր 

86 А. Р. Иоаннисян. ՜եչվ. աչի., էչ 318, 322—324, 
67 П. И. Аверьянов, Курды в войнах РОССИИ С Персией и Турцией в тече-

ние XIX столетия. Современное политическое положение турецких, персидских 
и русских курдов, Тифлис, 1900, стр. 7. 

68 Նույն տեղում, էշ Տ։ 
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նաև Բաղեշի քրդական խոշոր իշխանապետությանը) հատկապես նկատի 

•սոնելով նրա ռազմական, ինչպես նաև տնտեսական կարևոր դիրքը 

Հալեպի և Թավրիզի. հաղորդակցության ճանապարհի վրա69« 

Աբրաս միրզային հաջողվեց զանազան արտոնություններ խոստա֊ 

նալու գնով իր կողմը գրավել նաև Բեյլամի քրդական ռազմաշունչ ցե-

ղերին, որոնք գահաժառանգի հեծելազորը համալրեցին 10—15 հազար 

անկանոն հեծյալ զորքերովг Այդ նույն կերպ նա իր բանակի մեշ ընդ-

գրկեց նաև Հեքյարիի քրդական որոշ ցեղերի1"։ 

Այսպիսով, Արևմտյան Հայաստանում և Քրդստանում, որտեղ գեր-

՝ի շիւ ուս էին ժառանգական քրդական դերեբե յևերը և որտեղ թուրքական 

Հիշխանությունը կրում էր զուտ անվանական բնույթ, գնալով ուժեղա-

՛նում էր իրանական ազդեցությունը, որը չէր կարող թուրքական կառա-

վարող շրջաններում առաջ չբերել թշնամական ռեակցիա Իրանի նկատ֊ 

սէ ամբ։ Դրան պետք Է ավելացնել, որ այդ թվականներին տեղի Էին ու-

նենում մի շարք ազատագրական բռնկումներ թե' քրդերի և թե՚ հայերի 

կողմից, որոնք Է՛լ ավելի Էին խարխուլ դարձնում թուրքական ազդե-

ցությունը Անատոլիայի արևելյան շրջաններում։ <гՕսմանյան կառավա-

րությունը որքան անհամբեր կդառնար և որքան ջղայնոտ շարժումնե-

րով իր բազուկը կերկարեր ինքնիշխան շրջանները թևարկելու, այնքան 

հաճախակի կդառնային ըմբոստությունները։ Քրդստանի ներքին իշխա-

նապետությունները թուրքական վտանգը կզգային և առիթը չէին փախ-

էք ըներ հարվածելու թուրքական զորքերը։ Այսպես, Զեյթունից հետո, 

Քրդստանի հեռավոր, բայց ամենից զորավոր մեկ շրջանը, Սոլեյմանիե 

փաշալիքը, ապստամբության դրոշակը կը բարձրացներ})71 ։ 

Բացի վերոհիշյալ հանգամանքներից, թուրք-իրանական դաշինքը 

ի վիճակի չէր գործողության մեջ մտնել այն պատճառով, որ 1811 թ. 

աշնանը ռուսական զորքերը Կուտուզովի հրամանատարությամբ ջախ-

ջախեցին թուրքական բանակը։ Թուրքիային այլևս ոչինչ չէր մնում, 

բացի հաշտություն խնդրելուց։ 1812 թ. մայիսի 2 8 ֊ ի ն Բուխարեստում 

կնքվեց ռուս ֊թուրքական հաշտության պայմանագիրէ 

Այդ պայմանագիրը իրանական կառավարող շրջանները գնահատե-

69 Կ. Սասանի, Պատմութիւն Տարօնի աշխարհի, Պէյրոլթ, 1956, էշ 79—81։ 
70 П. И. Аверьянов, ն։վ. աշխ., Էշ 9—10, 

7 1 Կ. Սասանի, Քուրդ ազգային շարժումները և հայ֊քրդական հարաբերությունները, 
Բեյրոլթ, 1969, Էշ 84։ 

:139 



ցին որպես Օսմանյան կայսրության կողմից դաշնակցային պարտավո-

րությունների կոպիտ խախտում։ Դժգոհ լինելով, որ սուլթան Մահմուդ 

11-լг հաշտություն կնքեց մի պետության հետ, որի դեմ ինքը պատե-

րազմ է մղում, Ֆաթհ Ալի շահը Բուխարեստի պայմանագիրը հայտա-

րարեց որպես իր դեմ ուղղված մի ակտ72։ Շահական արքունիքի վրա 

ջղայնացնող ներգործություն ունեցավ հատկապես այն տեղեկությունը, 

որ ըստ Բուխարեստի պայմանագրի 13-րդ կետի, նախատեսվում է Բ. 

Դռան «բարի ծառայությունները Ռուսաստանի և Իրանի միջև հաշտու-

թյուն կնքելու գործում»ո։ 

Բուխարեստի հաշտության պայմանագրի կնքումը համընկավ թուրք֊ 

իրանական հարաբերությոմւների նոր սրման հետ, որը 1812 թ. հան-

գեցրեց երկու պետությոմւների միշև ռազմական լուրջ կոնֆլիկտի։ Զին-

ված ընդհարման անմիջական պատճառ հանդիսացավ հետևյալը. հա-

մոզվելով, որ Թուրքիայի միջազգային և ներքին դրությունը հնարավո-

րություն լեն տալիս նրան ակտիվորեն միջամտել Քրդստանի հարցե-

րին, Սոլեյմանիեի կառավարիչ Աբգուրրահմանը կրկին ապստամբեց, 

իրեն հռչակելով Բ. Դռնից միանգամայն անկախ։ Միաժամանակ դուրս 

գալով շահական կառավարության հնազանդությունից, նա հայտարա-

րեց, որ հրաժարվում է հարկատու լինել Իրանին։ Ավելին, Աբգուրրահ֊ 

մանը շահական արքունիքից պահանջեց իրեն վերադարձնել պատանդի 

վիճակում Իրանում գտնվող իր որդուն, հակառակ դեպքում սպառնալով 

ասպատակ սփռել Քերմանշահի նահանգում։ Ի պատասխան դրա, Քեր֊ 

մանշահի կառավարիչ Մոհամմադ Ալի միրզան իր զորքերը անմիշա-

պես շարժեց դեպի Սոլեյմանիե և գրավեց այն։ Աբդուրրահմանը ստիպ-

ված էր վերստին իր հնազանդությունը հայտնել շահին և արքայազուն 

Մոհամմադ Ալի միրզային վճարել 50.000 թուման ռազմատուգանք, 

պարտավորվելով յուրաքանչյուր տարի վճարել նույնքան գումար որ-

պես հարկ։ 

Այս իրադարձությունները Կոստանդնուպոլսում մեկնաբանվեցին 

որպես Թուրքական Քրդստանի նկատմամբ Իրանի կողմից հովանավո-

րություն հաստատելու փորձ։ Անմիշապես սուլթանը հրապարակեց հրա-

մանագիր, որի հիման վրա Բաղդադի Արդուլլա-փաշան կատարեց զո-

րահավաք և շարժվեց դեպի Սոլեյմանիե, պատժելոլ քրդական անհնա-

զանդ առաջնորդին և վերահաստատելու այնտեղ սուլթանի իշխանու-

7 2 Л. Адамов, նշվ. աչի., էչ 411, 
73 Т. Юзефович, Договоры России с Востоком, СПб., 1869, стр. 57. 
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թյունը։ Աբդուրրահմ անր կրկին ստիպված էր փախչել Քերմ անշահ և 

խնդրել նրա կառավարչի հովանավորությունը՛*։ 

0դավելով ստեղծված հարմար առիթից, իրանական զորքերը ներ-

խուժեցին Բաղդադի փաշալիք։ Կոստանդնուպոլսում ռուսական դեսպան 

Իտալինսկին հաղորդում էր, որ իրանական կառավարությունը իր թըշ֊ 

• նամ ական գործողությունները Թուրքիայի նկատմամբ պատճառաբա-

նում է նրանով, որ վերշինա Ռուսաստանի հետ կնքել է սեպարատ հաշ-

տություն, առանց հաշվի առնելու Իրանի շահերը'Տ։ 

Թուրքական կառավարությունն իր հերթին զորքերի լրացուցիչ հա-

մալրումներ ուղարկեց Բաղդադի փաշալիք, որի հետևանքով կոնֆլիկտն 

չընդունեց ավելի ծավալուն բնույթ։ Թուրքական ռեյիս-էֆենդին, նույն֊ 

[իսկ, Կոստանդնուպոլսում անգլիական դեսպանին պաշտոնապես հայ-

տարարեց, որ Օսմանյան կայսրությունը և Իրանը գտնվում են պատե-

րազմական վիճակում։ 

Անգլիական դիվանագիտությունից մեծ շանքեր պահանշվեցին Մեր-

ձավոր արևելքում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական շահերին հակասող 

այդ ռազմական կոնֆլիկտը դադարեցնելու համար։ Դրան հասնելու 

համար Լոնդոնը նույնիսկ համաձայնվեց թուրքերին վճարել այն բոլոր 

վնասները, որոնք նրանց հասցվել էին շահական զորքերի կողմից 1812 թ. 

ռազմական ընդհարումների ընթացքումո։ Անգլիացիներն անում էին 

այս զոհողությունո, նպատակ ունենալով Ֆաթհ Ալի շահի և Մահմուդ 

11-ի մերձեցման շնորհիվ ամրապնդել Իրանի դիրքերը Ռուսաստանի հետ 

առաջիկա հաշտության բանակցությունների ընթացքում և ղրանով իսկ 

ճնշում գործադրել Միջին արևելքում իրենց հիմնական ախոյանի նկատ-

մամբ։ 

1812 թ. հոկտեմբերին Ասլանդուզի մոտ տեղի ունեցած ճակատա-

մարտում ռուսական զորքերի կողմից Աբբաս միրզայի բանակի գլխո-

վին ջախջախումը շահական կառավարությանն ստիպեց Թուրքիայի 

հետ հարաբերություններում ավելի զիջող լինել։ Ավելին, Աբբաս միր-

զան փորձում է ռևանշ վերցնել պարտության համար, որոշում է ռուս-

ների վրա հարձակում գործել նրանց համար միանգամայն անակնկալ 

տեղից՝ Կարսի և Ախալցխայի փաշալիքների վրա յով։ Իսկ դսւ, հասկա-

նալի է-, հնարավոր էր միայն թուրքերի համաձայնության դեպքում։ Այդ 

"•* յ. Мог1ег, Бесопй Уоуа^е еп Регве, еп Агшёп1е е( йапэ Г Ав1е М1пеиге 
ТаИ йе 1810 а 1816, РаПв, 1818, УО1. I, р. 343-345; УО1. II, р. 28. 

76 А. Р. Иоаннисян.Ъչվ. "՛չէ,., էչ 408, 
78 Նույն տեղում, էշ 407։ 
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առթիվ Ռուսաստանի արտաքին գործերի մինիստր Ն. Պ. Ռումյանցևը 

գրում է Կոս տան դե ուպո լսում դեսպանորդ Ա. Յա. Իտալինսկուն, որ թեև 

թուրքական իշխանությունները թույլատրել են, սակայն Աբրաս միրզա-

յի՝ Վրաստան ներխուժելու երկու փորձերն էլ ավարտվել են անհաջո-

ղությամբ77։ Իսկ Ալեքսանդր 1-ին հասցեագրված 1813 թ. օգոստոսի 

31-ի զեկուցագրում Ռում յանցևը հայտնում է հետևյալը, «...պարսիկ-

ները եռանդուն կերպով աշխատում են վերականգնել խաղաղությունը 

Թուրքերի հետ, հավանական է նաև, որ նրանց հետ դաշինք կնքե1։»'Տ։ 

1813 թ. սեպտեմբերին Բ. Դուռը դիվանագիտական դեմարշ կատարեց 

Կռստանդնուպոլսում բրիտանական դեսպան Լիստոնի առջև, պատ-

րաստվելով նույն ոգով առաջադրություններ կատարել նաև ինտեր-

նունցիի և ֆրանսիական դեսպանի առջև, պահանջելով Թուրքիային վե-

րադարձնել կովկասյան այն բոլոր տերիտորիաները, որոնք Ռուսաստա-

նին էին անցել ըստ Բուխարեստի պայմանագրի։ Այդ պահանջը Բ. Դռան 

կողմից պատճառաբանվում էր «եվրոպական հավասարակշռությունըյ> 

վերականգնելու անհրաժեշտությամբ։ Իր դիրքերն ամրապնդելու հա-

մար Թուրքիան կոչ էր անում, որ Իրանը ևս վարվի նույն կերպ՛'։ 

Պատահական չէ, որ երբ 1813 թ. աշնանը Ռուսաստանի և Իրանի 

միջև հաշտության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ բանակցություն-

ներ էին տեղի ունենում, Կոստանդնուպոլիսը եռանդուն դործունեու-

թյուն է ծավալում պայմանագրի ստորագրումը խանգարելու համար։ 

Ռում յանցևին ուղղված հաղորդագրությունում, խոսելով ռուս-իրանա-

կան բանակցությունների վերաբերյալ Թուրքիայի ռեակցիայի մասին, 

Իտալինսկին շեշտում է, որ այդ իրադարձությունը «բավականաչափ 

հեռու է այն բանից, որ հաճելի լինի Բ. Դռան համարի, որը հավակնու-

թյուններ ունի Կովկասի մի շարք նահանգների նկատմամբ՛"։ 

Անդրկովկասում իրենց տիրապետությունը վերականգնելու ձըգ-

տումը ստիպեց Իրանի և Թուրքիայի կառավարող շրջաններին միմյանց 

միջև եղած հակասությոմւները մղել ետին պլան և հանդես գալ միաս-

նական ճակատով։ Թեև 1813 թ. աշնանը թուրքական մայրաքաղաքում 

գտնվող իրանական դիվանագիտական ներկայացուցիչները՝ սկզբում 

Հոսեյն աղան, իսկ այնուհետև նասրոԱահ խանը, սուլթանական կառա-

77 Внешняя политика России. Документы Российского министерства ино-
странных дел, серия II, т. VII, М„ 1970, стр. 361. 

78 Նույն տեղում, էշ 378։ 
70 նույն տեղում, էշ 388։ 
80 Նույն տեղում, էշ 754։ 
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՚ վարության հետ բանակցություններ վարելու ժամանակ փոխադարձա-

բար միմյանց ներկայացնում էին տարբեր մեղադրանքներ և տերիտո-

րիալ հավակնություններ, սակայն անգլիացիներ ի անմիջական մաս-

նակցության շնորհիվ կրկին պայմանավորվեցին Ռուսաստանի դեմ 

ստեղծել միացյալ սակատ։ 

Այս նոր պայմանավորվածությունը ևս ոչ մի գործնական հետևանք 

չունեցավ, որովհետև 1813 թ• հոկտեմբերի 12-ին Ռուսաստանի և Երա-

նի միշև ստորագրվեց Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրը։ Այն, 

ինչպես և սպասվում էր, դժգոհ ութ յամբ ընդունվեց թուրքական կառա-

վարող շրշանների կողմից։ Բ. Դուռը հատկապես դժգոհ էր նրանից, 

որ շահը ընդունում էր Աբխազիայի նկատմամբ Ռուսաստանի տիրա-

պետության իրավունքը, տերիտորիաներ, որոնց նկատմամբ Օսմանյան 

կայսրությունը դեռ հավակնություններ ուներ։ Այնուհետև, Գյուլիստանի 

պայմանագրի կնքումը, թուրքական տիրապետող շրշանների կարծիքով, 

ի չիք էր դարձնում Իրանի և Թուրքիայի միացյալ ելույթի հնարավորու-

թյունը Ռուսաստանի դեմ։ Սակայն տեղյակ լինելով, որ հաշտության 

պայմանագիր ստորագրելով շահը մտածում էր Ռուսաստանի դեմ նոր 

պատերազմի մասին և առհասարակ իրանական արքունիքում տիրում 

էին ռևանշիստական տրամադրություններ, թուրքերը սկսում են շեշտ-

ված սիրալիր վերաբերմունք դրսևորել Կոստանդնուպոլսում իրանա-

կան դեսպանորդ միրզա Ռեզայի նկատմամբ։ Վերջինս հրավիրվում է 

Բաղդադի փաշալիքի կապակցությամբ գումարված հատուկ խորհրդա-

ժողովի, որի ընթացքում, առիթից օգտվելով, թուրքական մինիստրները 

ամեն կերպ աշխատում են համոզել նրան, որ Թուրքիայի և Իրանի միշև 

դաշինքի կնքումը կենսական անհրաժեշտություն է երկու պետությոմւ-

ների համար*1։ Ընդ որում այդ բանակցությունների ժամանակ միրզա 

Ռեզան սուրհանդակների միշոցով անընդհատ կապ էր պահպանում 

Թեհրանի հետ, հետևաբար, շահական արքունիքը տեղյակ էր այդ բա-

նակցություններին։ 

Իրականում թուրքական կառավարող շրջաններին այդ ժամանակ 

ոչ այնքան հետաքրքրում էր դաշինքի հարցը Իրանի հետ, որքան Բաղ-

դադի փաշալիքի հարցում իրանա ֊թուրք ական նոր կոնֆլիկտի բռնկման 

հավանականությունը կանխելու հարցը։ Կոստանդնուպոլիսը երկյուղներ 

ուներ, որ Ռուսաստանից պարտություն կրելուց հետո Իրանը փոխհա-

տուցում կփնտրի Բաղդադի փաշալիքի կողմում։ Այս հողի վյրա, Գյու-

81 А. Р. Иоаннисян, ՜եչվ. աչի., էչ 436, 
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լիստանի պայմանագրի ստորագրումից հետո, ինչպես հաղորդում էին 

Կ. Պոլսում ռուսական դիվանագիտական ներկայացուցիչները, Թուր-

քիայի և Իրանի քաղաքական հարաբերություններում նկատվում է լարվա-

ծությունէշ։ Իտալինսկին նույնպես գրում Է, որ հավանական Է Բաբա 

խանի և Բ• Դռան միջև պատերազմ բռնկվի, որ Կոստանդնուպոլսում 

այդ մասին լուրեր են շրշում, որոնց պատճառով դիվանը երկու անգամ 

նիստ Է գումարել և վերջին նիստի որոշման համաձայն զորահավաքի 

վերաբերյալ ուղարկվել են մոտավորապես հարյուր ֆիրմաններ"» 

Բ. Դռան այս անհանգստությունը բնավ անհիմն չէր։ Կոստանդնու-

պոլսում հավաստի տեղեկություններ ոմւեին, որ Գյուլիստանի պայ-

մանագրի ստորագրումից անմիջապես հետո գահաժառանգ Աբբաս միր-

զան (որի կողմից, ի դեպ, գահը ժառանգելու օրինական իրավունքը 

ռուսների կողմից պաշտոնապես ճանաչվում էր Գյուլիստանի պայմա-

նագրով), Թավրիզից իր զորքերը անմիջապես շարժել է դեպի թուրքա-

կան սահմանը և սկսել է անընդհատ զորաշարժեր կատարեք*։ 

Իրանական դեսպան միրզա Ռեզայի հետ բանակցությունների ձա-

խողումը նույնպես անուղղակի կերպով վկայում էր, որ Իրանը Օսման-

յան կայսրության նկատմամբ թշնամական ետին մտքեր ունի։ 

1814 թ. սկզբներին թուրք-իրանական հարաբերությունները շարու-

նակում են մնալ ծայրահեղ լարված վիճակում։ Ռումյանցևին ուղըղ-

ված իր 1814 թ. փետրվարի 17-ի հաղորղագրությոմւում Իտալինսկին 

Կոստանղևուպոլսից գրում է, որ թուրքական կառավարությունը նկատե-

լի սառը վերաբերմունք է դերսևորում Օսմանյան կայսրությունում իրա-

նական ներկայացուցիչներ Հոսեյն աղայի և Նասրոլլահ խանի նկատ-

մամբ և որ Բ. Դուռը հանձնարարել է էրզրումի փաշային, ինչպես նաև 

Իրանի հետ սահմանամերձ շրջանների մի շարք այլ զինվորական գոր-

ծիչների զորահավաք կատարել և լինել ծայրահեղ զգույշ։ Ռուսական 

դեսպանորդը այնուհետև շարունակում է, որ Բ. Դուռը իրանա ֊թուրքա-

կան հարաբերությոմւների սրման գործում մեղադրում է Ռուսաստանին, 

դա վերագրելով նրա սադրանքներին^ 

Ի դեպ, այղ նույն տեսակետին էր նաև բրիտանական դիվանագի-

տությունը։ Ռուս ֊ ի բանական առաջին պատերազմի ելքը լուրջ հարված 

էր Անգլիայի ագրեսիվ ծրագրերին, որը ձգտում էր իրեն ենթարկել Իրա-

" Внешняя политика России, серия II, т. VII, стр. 596—597. 
83 Նույն տեղում, էշ 388։ 
84 Նույն տեղում, էշ 696։ 
88 Նույն տեղում, էշ 696—597։ 
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՚ նը և սահմանել իր ռազմական հսկողությունը Կասպից ծովի ավազանի 

վյւաւ Վախենալով, որ Ռուսաստանի ազդեցության մեծացումն Իրանում 

ապագայում կարող է խանգարել այգ երկիրը որպես անգլիական քաղա-

քականության գործիք օգտագործելուն, անգլիացիները բանակցություն-

ներ սկսեցին շահի հետ նոր պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ։ Անգլո-

իրանական այդ նոր պայմանագիրը ստորագրվեց Բե՚հրանում 1814 թ. 

նոյեմբերի 25-ին։ Այն առաջին հերթին ուղղված էր Ռուսաստանի դեմ 

ն նպատակ ուներ հրահրել նոր ռուս-իրանական պատերազմ։ Այս պայ-

մանագիրը մեծապես նպաստեց շահական արքունիքի ռևանշիստական 

տրամադրությունների աճին№։ 

Վերոհիշյալ պայմանագրով շահին խոստանալով ռազմական և ֆի-

նանսական օգնություն այն դեպքում, եթե Իրանը պատերազմի մեշ 

մտներ аորևէ եվրոպական պետության դեմ», Անգլիան միաժամանակ 

1816 թ. աշնանը եռանդուն կերպով ձեռնամուխ է լինում թուրք-իրա-

նական տարաձայնությունների հարթեցմանը, նպատակ ունենալով ըս-

տեղծել այս երկու պետությունների դաշինք՝ ընդդեմ Ռուսաստանիտ', 

կամ առնվազն միավորել նրանց Մերձավոր և Միշին արևելքից իր ախո-

յանին միաժամանակյա հարված հասցնելու համար։ Այս վերշին գա-

ղափարը անգլիացիներին թվում էր միանգամայն ռեալ, որովհետև 

նույնիսկ թուրք-իրանական հարաբերությունների ծայրահեղ լարվածու-

թյան վիճակում շատ հաճախ երկու պետությունները, շահերի ընդհան-

րության հիմքի վրա, Ռուսաստանի դեմ հանգես էին գալիս համատեղ 

դիվանագիտական ելույթներով։ Այսպես, 1816 թ. հունվարի 2 0 ֊ ի ն շա-

հական դեսպան միրզա Աբոլ Հասան խանը Ռուսաստանի արտաքին 

գործերի մինիստր Կ. Վ. Նեսսելրոդեին հղում է մի նոտա, որտեղ նա 

պնդում է լրիվ վերանայել Գյուլիստանի պայմանագիրըՏՏ։ Այդ նոտան 

շահական դեսպանը ուղարկեց սուլթանական կառավարության նոտայի 

հետ համ ար յա միաժամանակ, որտեղ թուրքերը պահանշում էին վերա-

նայել Բուխարեստի պայմանագրի կետերը։ Իսկ մարտի 2 3 ֊ ի ն Պետեր֊ 

բուրգում բրիտանական դեսպանատունը իր հերթին նոտա է ներկայաց-

նում ռուսական կառավարությանը, որտեղ նա պաշտպանում է Իրանի 

պահանջները։ 

88 М. С. Иванов, Очерк истории Ирана, М., 1952, стр. 135—136. 
87 Б. П. Балаян, Международные отношения Ирана в 1813—1826 гг., Ере-

ван, 1967, стр. 37. 
88 А. П. Щербатов, Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, т. II, СПб., 

1890, прилож., стр. 3—4. 
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Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ է, որ անգլիական, իրանական-

և թուրքական դիվանագետները Ռուսաստանի դեմ ձեռնարկում էին-

համատեղ դիվանագիտական դեմարշ"։ 

Պատահական լէ, որ այս շրջանում Ռուսաստանի քաղաքականու-

թյան էությունը կայանում էր նրանում, որ նոր ռուս ֊թուրքական պա-

տերազմի բռնկման դեպքում Իրանը պահպանի չեզոքություն, կամ բա-

ցառվի թուրք-իրանական դաշինքի կնքումը։ Այս ոգով Ա. Պ. Եր։Տոլովը-

Պետերբուրգից ստացել էր համապատասխան հրահանգ, որը նա աշխա-

տում էր կենսագործել 1817 թ• Իրանում իր դեսպանության ժամանակ։-

Խեղաթյուրելով այս փաստը, իրանական պատմաբաններ Մողթադար 

՛Հո լա մ Հոսեյնը90 և Ալի Աքբար Բինան'1 պնդում են, որ, ընդհակառակը,. 

Ռուսաստանը առաջարկում էր շահական կառավարությանը ռուս-թուր-

քական պատերազմի դեպքում ռազմական դաշինք կնքել Ռուսաստանի 

հետ, փոխարենը խոստանալով որոշ տերիտորիալ զիջումներ կատարել 

Իրանին։ Այդ նույն տեսակետը առաջ է մղվում նաև անգլիական պատ-

մաբան Ռ. Վաթսոնի կողմից92« 

Երմոլովի հետ բանակցությունները համոզեցին շահին, որ Ռուսաս-

տանի համար ամենից անցան կա լին թուրք-իրանական դաշինքի հաս-

տատումն է, մի հանգամանք, որը մեծացրեց իրանական կառավարող 

շրջանների շահագրգռվածությունը անհապաղ կնքելու նման դաշինքէ 

նախաձեռնությունը վերցնելով իր ձեռքը, շահը, դեռևս մինչև Երմո-

լովի դեսպանության վերադարձը Կովկաս, 1817 թ. սեպտեմբերին Սա֊ 

վե քաղաքի նահանգապետ Մոհեր Ալի խանին գաղտնի հանձնարարու-

թյամբ ուղարկեց Կոստան-դնուպոլիս'*։ Վերջինս 1818 թ. հունվարի 3 0 ֊ 

ին ընդունվում Է սուլթան Մահմուդ 11-ի կողմից'*, մանրամասն տեղե-

կություններ հաղորդում նրան Երմոլովի դեսպանության ձախողման վե-

րաբերյալ և ավելացնում, որ Ռուսաստանը ոչ միայն անվտանգության-

և տերիտորիալ անձեռնմխելիության սպառնալիք Է հանդիսանում Իրա-

նի համար, այլև եղբայրակից մահմեդական երկրի՝ Թուրքիայի համար։ 

39 Л. С. Семенов, Россия и международные отношения на Среднем Восто-
ке з 20-ые годы XIX в., ЛГУ, 1963, стр. 33. 

90 гчг '1ПУ (յ-օԱ -̂Տ ^ л ^ у քԱՀ 
•» ԱԼօ^^տ նչվ. աշի., «. 1, Էշ 191, 

" Տե՛ս ՀՀյՏ յ> ) լ ^ Ա ֊ ւ Լ» ՚ » յ . ГГ <• 

1УУ ^ «1ГГЛ յ 3 \ 
И Նույն տեղում, հ. 1, Էշ 19!։ 
5+ «Северная пчела», № 21, 13 марта 1818. 
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Այնուհետև Մոհեբ Ալի խանը հայտարարում է, որ նկատի ունենալով 

ռուսական անակնկալ հարձակման վտանգի առկայությունը, ինքը շահից 

հանձնարարություն ունի սուլթանին առաշարկել կնքելու թուրք-իրանա-

կտն հ ա ր ձակո ղակպն - պաշտ պան ո զական մի դաշինք, որպեսզի երկու 

հարևան մահմեդական պետությունները ի վիճակի լինեն համատեղ 

կերպով հակահարված տալու Ռուսաստանին95է Այլ կերպ ասած առա-

ջարկվում էր վերականգնել 1810 թ. ռազմական դաշինքի վերաբեր յալ 

•պա յմանագիրը։ 

Ի դեպ, անգլիացիները դարձյալ մասնակցություն էին ցուցաբերում 

Հսյս բանակցություններինг Թեև Կոստանդնուպոլսում անգլիական դես-

պանորդը ռուսական դեսպան Ատրոգանովի հետ զրույցի ժամանակ աշ-

խատում է ժխտել այդ հանգամանքը, հայտարարելով, որ Անգլիան իբր 

<էոԼ մի մասնակցություն չի ունեցել Ռուսաստանի համար այդքան տհաճ 

առաջարկությանը», սակայն ռուսների տրամադրության տակ եղած 

յիաստերը անառարկելիորեն հաստատում Էին, որ բրիտանական դիվա-

նագիտությունն այդ բանակցություններում ևս խաղում Էր բավականին 

ակտիվ դեր*°։ Այդ հանգամանքը հաստատվում Է նաև կողմնակի տվյալ-

ներով։ Զննելով անգլիական դիվանագետների վարքագիծը և գործո-

ղությունները Սրբազան դաշինքի Աախենի կոնգրեսում (1818 թ. հոկ-

տեմ բեր֊նոյեմ բեր), ռուսական քաղաքագետները պարզորոշ կերպով 

եկել Էին այն համոզման, որ Անգլիան մտադրություն ունի «միջամտե-

չու... Ռուստաստանի հարաբերություններին Պարսկաստանի և Թուր-

քիայի նկատմամբ»97։ 

Անգլիական միջնորդությունը և Իրանի եռանդուն ջանքերը, սակայն, 

այս անգամ ևս ավարտվեցին ապարդյուն։ Բ• Դուռը մերժեց շահական 

կառավարության առաջարկը, հայտարարելով, որ իր հարաբերություն-

ները Իրանի հետ առանց այն Էլ «հիմնված են իսլամի սրբազան դավա-

նակցության հիմքի վրա» և որ ոչինչ չի կարող аնոր և ավելի մեծ ուժ 

հաղորդել իրենց սերտ և բարեկամական դաշինքին»**։ 

Թուրքական կառավարության կողմից այս մերժումը նախ պետք Է 

բացատրել նրանով, որ տվյալ իրադրության պայմաններում, երբ Իր ա֊ 

»5. Լ Լ օ ^ ւ ^ աչի., ( . ւ, ц 192, աե՚սնաև՝ В. Потто, Кавказская 
яойна, т . ' з , СПб.. 1887, стр. 6. 

96 АКАК, т. VI, ч. 2, стр. 189—190. 
97 С. М. Соловьев, Император Александр I. Политика-дипломатия, СПб., 

1877, стр. 470. 
98 АКАК, т. VI, ч. 2, стр. 189—190. 
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նը ազևս պատերազմական վիճակի ւքեշ չէր գտնվում Ռուսաստանի հետ, 

թուրք-իրանական դաշինքը ոչինչ չէր կարող տալ Օսմանյան կայսրու-

թյանը։ Բացի այգ իրանա-թուրքական հարաբերությունները դեռ գըտ-

նըվում էին լարված վիճակում և Բ. Դուռը կասկածանքով էր վերաբեր-

վում շահական կառավարության անկեղծությանը։ 

Թուրքիայի հետ դաշինք կնքելու այս փորձի անհաջողությունը ու-

ժեղացրեց ղաջարների՝ Անգլիայի հետ մերձեցման և նրանից ռազմական 

և ֆինանսական օգնություն ստանալու ճանապարհով Անդրկովկասում՛ 

կորցրած տերիտորիաները ետ նվաճելու մտայնությունը։ Այդ նպատա-

կով 1818 թ. վերջին Լոնդոն ուղարկվեց դիվանագիտական մի առաքե-

լություն միրզա Աբոլ Հասան խան Շիրազիի գլխավորությամբ։ Անգլիա-

կան մայրաքաղաք մեկնելու ճանապարհին շահական դեսպանության՛ 

ղեկավարը Կոստանղնուպո լսում մի փորձ ևս կատարեց դաշինքի վե-

րաբերյալ Թուրքիայի հետ պայմանավորվելու ուղղությամբ։ Կոստանդ-

նուպոլսում նա մշտապես արժանանում էր «վեզիրի, սուլթանի և օտար-

երկրյա, հատկապես անգլիական, դեսպանների ունկնդրությանըяг 

Ստրոգանովին այցելելու ժամանակ Աբոլ Հասան խանը նրան է հանձ-

նում միրզա Բոզորդի նամակը, որտեղ վերամբարձ արտահայտություն-

ներով խոսվում էր Ռուսաստանի և Իրանի միջև «սերտ դաշինքիդ մասին։ 

Ոչ մի ճշմարիտ խոսք չասելով իր Լոնդոն մեկնելու նպատակների մա-

սին, Աբոլ Հասան խանը հայտարարում է, որ ինքը ուղարկված է միայն 

շահի «Բարեկամական նամակները3> հանձնելու թուրքական սուլթանին» 

ավստրիական կայսրին և ֆրանսիական թագավորինյ)99» 

Կոստանդնուպոլսում իրանական առաքելության ղեկավարի առա-

ջարկներին Բ. Դուռը պատասխանեց քար անտարբերությամբ10°» Դա էլ 

ավելի սրեց թուրք-իրանական առանց այն էլ լարված հարաբերու-

թյոմւները։ Սահմանամերձ շրջաններում երկու պետությունների միջև 

ծայր առան ռազմական ընդհարումներ10լյ Կոնֆլիկտի անմիջական՛ 

պատճառ հանդիսացավ այն, որ ռուս-իրանական պատերազմի շրջա-

նում, օգտվելով Իրանի դժվարին կացությունից, Թուրքիան գրավել էր 

իրանական սահմանամերձ մի շարք տերիտորիաներ։ Բացի այդ, սկսել 

М Տե՛ս Ստրողսւնովի 1818 թ. դեկտեմբերի 2-ի նամակը երմոլովինւ А К А К , Т. VI,. 

Ч. 2, стр. 414-415. 
: 0 ° Л . С. Семенов, նչվ- -՛չի.< էշ 51, 
101 նույն տեղում, էշ 72։ 
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<էր թուրքահպատակ քրդերին ակտիվորեն հրահրել Իրանի դեմ "։ Երկու 
երկրների միշև միջպետական հարաբերությունների բարդացման պատ-
ճառ էր հանդիսացել նաև թուրքական իշխանությունների կողմից շիիթ-
ների սրբազան վայրեր՝ Քարբալա և Նաշաֆ, ուխտագնացության մեկ-
նող պարսիկներից գանձվող մաքսատուրքերի բարձրացում ր: 

Իր աքի օսմանյան վարչությունը պահանջում էր նաև պարսիկ հան-
գուցյալներին Նաջաֆ տեղափոխելու և այնտեղ թաղելու համար վճարել 
բավականին բարձր տուրք, որից խուսափելու համար հանգուցյալների 
հարազատները դիմում էին սահմանը անցնելու անլեգալ միջոցին:03, 
որն, անշուշտ, բարդությունների տեղիք էր տալիս։ Առկա էին նաև կոնֆ-
լիկտի սրման այլ պատճառներ։ Այսպես, Սոլեյմանիեի քուրդ նոր 
կառավարիչ Մահմուդ փաշան բացահայտ կերպով չէր ցանկանում են-
թարկվել Բաղդադի Դավուդ փաշային և հայտարարում էր, որ ինքը 
միայն իրանական շահին է համարում իր սյուզերենը։ Քրդական ան-
հնազանդ առա շն որդին պատմելու համար Դավուդ փաշան զորքեր է 
շարժում դեպի Քրդստան, որին Իրանը պատասխանել էր Սոլեյմանիեի 
շրշանում խոշոր բանակի կենտրոնացմ ամ բա ։ 

Քերմանշահի շրջանում նահանգի կառավարիչ Մոհամմադ Ալի 
միրզան, իսկ հյուսիսում Երևանի խանության սարդար Հոսեյն խան Ղա-
ջարը իրենց գործակալության միջոցով ակտիվորեն սկսեցին գործել 
Բաղդադի, Վանի, Բայազետի և Մուշի շրջաններում։ Սուր վեճի առարկա 
էր դարձել նաև Շաթթ о լ Արաբ գետի մի քանի կղզիների պատկանելիու-

թյան հարցը, որոնց նկատմամբ երկուստեք ներկայացվում էին հավակ-
նություններ։ 

Թուրքական և իրանական զորքերի միջև ռազմական բախումները 
•ծայր առան սկզբում Փյանջևանի և Զոհաբի լեռնային շրջաններում և 
հարավում՝ Խուզեստանի նահանգում, իսկ այնուհետև տարածվեցին 
նաև այլ շրշաններում։ Փաստորեն թուրք-իրանական սահմանը վերած-
վել էր ճակատային մի գծի։ 

Իրանա-թուրքական հարաբերությունների լարվածությունը ուղեկց-
վում է իրանա-անգլիական հարաբերությունների վատթարացմ ամ ր: Ի 

ւ.ք ^ «Iггм կ հ Տ Կ ^ ^ ֊ 5 
103 КЬаИа Ղ1-!ՏՏԼ ТЬе Տհ8էէ а1-АгаЬ Ճ1տրսէ6. Տէ8է6 (_!п1уег5Му օք Огб-

л1п§еп, 1971, р. 16—17. 
104 А. Адамов, նչվ. "՛չի., էչ 41Տ, 
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հայտ եկան շահական արքունիքի և Մեծ Բրիտանիայի միջև հակասու-

թյունների սրման բազմաթիվ պատճառներ։ նախ Լոնդոնում ձախողման 

մատնվեց միրզա Աբոլ Հասան խան Շիրազիի առաքելությունը։ Այնու-

հետև, Պարսից ծոցում և Իրաքում տեղի ունեցած իրադարձությունները 

է՛լ ավելի բարդացրին Անգլիայի և Իրանի հարաբերությունները։ Այն 

բանից հետո, երբ 1819 թ. Եգիպտոսի տիրակալ Մոհամմադ Ալին խո-

շոր հաղթանակ տարավ Արաբական թերակղզու վահաբիթների պետու-

թյան նկատմամբ, որն իր հսկողության տակ էր պահում նաև Պարսից 

ծոցի առափնյա քաղաքները, արգելք հանդիսանալով անգլիական աոև-

տրին, 0 и տ-Հնդկական ընկերությունը որոշեց օգտվել պատեհ առիթից 

և նավատորմ ուղարկելով Պարսից ծոց, շախշախեց տեղական շեյխերին 

և նավահանգստային քաղաքները ենթարկեց իր ազդեցությանը։ Քիչ 

ավելի ուշ, 1820 թ. հունվարին, անգլիացիները Օմանի շեյխերին ստի-

պեցին կնքել մի պայմանագիր, որի շնորհիվ ծովահենության և ստրկա-

վաճառության դեմ պայքարի պատրվակի տակ Ան գլի ան հնարավորու-

թյուն էր ստանում «կարգ ու կանոնл պահպանել Պարսից ծոցի ջրերում է 

Այդ պայմանագրին ստիպված Էր միանալ նաև Բահրեյնի շեյխը։ 0՝ա 

նշանակում Էր Անգլիայի բացահայտ կոնֆլիկտը Իրանի հետ, որով-

հետև վերջինս Բահրեյնը դիտում Էր որպես իր տիրույթը և բացի այգ 

այնտեղից ստանում Էր խոշոր եկամուտներ (բահրենյան կղզիներից 

մարգարտի հանույթը շահական գանձարանին բերում Էր տարեկան Т 

միլիոն ռոլբլուց ավելի եկամուտ)}"'։ Մյուս կողմից, Բաղդադի փաշա-

լիքում. (Արաբական Իրաքում), անգլիական վաճառականների մրցակ-

ցությունը մեծ վնասներ Էր հասցնում իրանական առևտրին, որը նույն-

պես հանդիսանում Էր անգլո-իրանական հարաբերությունների սրման 

պատճառներից մեկը՝""։ Շահական կառավարության դժգոհությոլնն անգ-

լիացիներից Է՛լ ավելի մեծացավ, երբ բրիտանական ռազմական հրա-

հանգիչներ Լինղզեյը և Մ ակին դոշը և խորհրդականներ Արմստրոնգը և 

Վիլյամ սոնը հեռացան Իրանից107» 

Այս պարագաներում, չնայած Կովկասում և Միջին Ասիայում ցա-

րական կառավարության վարած քաղաքականության նկատմամբ ունե֊ 

И. Бларамберг, Статистическое обозрение Персии, СПб., 1857, стр. 27; 
Ф. Ф. Бартоломей, Посольство Меншикова в Персию в 1826 г. (Из дневни-
ка), СПб., 1904, стр. 34. 

"« տե՛ս V. РоМамег, Уоуа^е йапв Ппйе е! ճ8ոտ 1е ОоИе Регв^ие. т. I, 
Раг1з, 1844 

101 /?. ЬуаН, Тгауе^ 1п КиввШ, УО1. II, Լօոժօո, 1825, р.р. 65—66. 
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։յաքէ մեծ դժգոհության, շահական արքունիքը որոշեց մերձենալ Ռուսաս-

տա նին։ Վերշին и իր հերթին ընդառաշ գնաց իրանական կառավարու-

թյան այդ տրամադրություններինւ Նախ 1'819 թ. Ալեքսանդր 1-ը Աբրաս 

միրզային ճանաչեց որպես իրանական գահաժառանգ 0՜: Ի պատասխան 

դրան, Աբբաս միրզան իր նվիրվածությունը հայտնեց ռուսական կայս-

րին՝'՝ և համաձայնվեց ռուսներին վերադարձնել Իրանում գտնվող իրենց 

ռազմագերիների մի մասը: 

Այնուհետև, 1820 թ. դիվանագիտական հանձնարարությամբ Ա. Պ. 

•Երմոլովի կողմից Իրան ուղարկվեց ռուսական սպա ՛Ս. Ա. Կախով-ւկին, 

իսկ Աբբաս միրզան իր հերթին հանձնարարեց Թիֆլիս մեկնել միրզա 

Մասուդին, որպեսզի վերշինս ռուսական իշխանություններին հայտնի 

գահաժառանգի «անկեղծ բարեկամության և բարի կամեցողության հա֊ 

Վաստիքները»1՝"։ 

XIX դ. 20-ական թթ. սկզբին սկսվեց արևելյան ճգնաժամի նոր 

սրում։ Օսմանյան կայսրությունը ցնցվում Էր ճնշված ժողովուրդների 

.ազ գ ային֊աղատա գրական շարժումներից։ Հատկապես ուժգին թափ 

յյտացավ հույն ժողովրդի ազատագրական պայքարը։ Հունական ապըս-

տ ամ բները ազատագրեցին Կալաֆատան, Մ ի и и ո լուն գին, Լիվադիան։ 

Դար դան ելում հույն նավաստիները շախշախեցին սուլթանի նավատոր-

մը։ Բա լկան յան թեր ակղզու կենտրոնում և հարավում ապստամբությու-

նը տարածվում Էր ավելի մեծ ուժով։ Համարյա ողշ հույն ժողովուրդը 

արձագանքում Էր ապստամբ-գետերիստների կոչին։ Բացի այդ, 1820 թ. 

գարնանից սուլթանական բանակի մեծ մասը զբաղված Էր ապստամբած 

Էպիրի փաշայի դեմ պայքարով։ Օսմանյան կայսրության համար լուրշ 

դժվարություններ Էին ստեղծվել նաև Մոլդավիայում և Վալախիայում։ 

Սուլթան Մահմուդ 11-ը և նրա կառավարությունը ուղղակի գտնվում Էին 

խուճապի մեշ։ Սուլթանը հարկադրված Էր ան ատոլի ական զորամասերը 

տեղափոխել Բալկաններ, որի հետևանքով Իրանի հետ թուրքական սահ-

մաներն ըստ Էության մնացել Էին անպաշտպան վիճակում։ 

Շահական կառավարությունը և մասնավորապես Աբբաս միրզան 

որոշեցին օգտվել ստեղծված հարմար առիթից՝ զենքի ուժով լուծելու 

108 АКАК, т. VI, ч. 2, стр. 213—214. 
109 Путевые заметки Грибоедова, 28 июля 1819 г. (Султаниэ). А. С. Гри-

боедов, Соч., т. III, стр. 85. 
110 А. 3. Иоаннисиани, Кавказ во внешней политике России Б начале 
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Թուրքիայի հետ ունեցած բաղում վեճերը։ Աբբաս միրզան, հատկապես> 

որոշել էր Օսմանյան կայսրությունից տերիտորիալ նվաճումների հաշ-

վին փոխհատուցել այն կորուստները, որ Իրանն ունեցել էր Անդրկով-

կասում: Պատերազմում հաղթանակ ձեռք բերելու դեպքում գահաժա-

ռանգը հույս ուներ նաև վերականգնել իր խարխլված դիրքերը: Որպես 

իրանական բանակի գլխավոր հրամանատար նա անձամբ ինքն էր կրում 

Ռուսաստանի հետ պատերազմում պարտությունների և Գյուլիստանի 

պայմանագրի կնքման պատասխանատվությունը։ Վերջապես, հաղթա-

նակի դեպքում Աբրաս միրզան կարող էր ամրապնդել գահաժառանգի 

Ւր ԴէՐՔ^ՐԸ' Քանի որ նրա բազմաթիվ եղբայրները շարունակում էին 

գահի նկատմամբ ունենալ հավակնություններ։ Ընդ որում մոտալուտ 

ռուս-թուրքական պատերազմի հավանականությունը հույս էր ներշնչում 

իրանական կառավարող շրջաններին, որ Թուրքիայի հետ առաջիկա 

ռազմական բախման ընթացքում իրենք ոչ միայն կօգտվեն Ռուսաս-

տանի աջակցությունից, այլև հանձին նրա կունենան ռազմական հու-

սալի դաշնակից։ Այդ հույսերը ձեռք բերեցին շոշափելի կերպարանք 

հատկապես այն բանից հետո, երբ 1821 թ. հունիսի 28-ին Ալեքսանդր 

I-ը Կոստանդնուպոլսում իր դեսպան Ստրոգանովի միջոցով սուլթանին 

հղեց մի վերջնագիր՝՝՝, որի բովանդակությունը ոչ մի կասկած չէր թող-

նում, որ Ալեքսանդր 1-ը պատրաստվում է պատերազմ սկսել Մահմուդ 

II-ի դեմ։ Թուրքական դիվանի կտրուկ առարկությունների պատճա-

ռով Ստրոգանովը հեռացավ Կոստանդնուպոլսից և 1821 թ. օգոստոսի 

8-ին Բ. Դռան և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերու-

թյուններն արդեն խզված էին։ Ալեքսանդր 1-ը Ռուսական կայսրության 

հարավային սահմաններում ձեռնամուխ եղավ զորահավաքի։ Սակայն 

ցանկանալով իր գործողությունները համաձայնեցնել մեծ պետությոմւ-

ների հետ, ռուսական կայսրը չէր շտապում ռազմական գործողություն-

ներ սկսել Թուրքիայի դեմ։ Շուտով պարզվեց, որ Եվրոպայի առաջնա-

կարգ երկու պետությունները՝ Ան գլի ան և Ավստրիան միավորվել են 

խանգարելու համար Պետերբուրգի ծրագրերի իրագործմանը։ Այդ երկու 

պետությունները նույնիսկ անթույլատրելի էին համարում քննարկել 

Օսմանյան կայսրության լինել կամ չլինելու հարցը և ամեն կերպ ձըգ-

տոլմ էին կանխել ռուս-թուրքական բախումը։ Այդ նպատակով Ավս-

տրիայի և Անգլիայի արտաքին գործերի մինիստրներ Մետտերնիխը և 

Կեստրլին կնքեցին միմյանց սերտորեն կապող մի համաձայնագիր, 

;ւ1 Տե՛ս А. Дебидур, Дипломатическая история Европы, т. I, М., 1947, 
стр. 19-1. 
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ըստ որի իրենց միապետները պետք է բոլոր ջանքերը գործադրէի<ն խա-

ղաղությունը (հուսասա անի և Թուրքիայի միջև պահպանելու համար ' 1 ։ 

Բնական է, որ ավստրո-անգլիական աչս համաձայնագիրը սա-

ռեցնելու էր ցարի ռազմաշունչ տրամադրությունները, մանավանդ որ՛ 

նրա մտադրությունները աջակցություն չգտան նաև Բե ռլինում և Փա-

րիզում: 

Իրանական արքունիքը, որը ուշի-ուշով հետևում էր այս իրադար-

ձություններին , անշուշտ պետք է համոզվեր, որ Թուրքիայի դեմ նա-

խապատրաստվելիք պատերազմում Ռուսաստանին որպես դաշնակից 

ունենալը լոկ բաղձա լի երազանք է։ Շահական կառավարությունը ա-

ռիթներ ուներ նաև ենթադրելու, որ պատերազմը Թուրքիայի դեմ ոչ 

միայն աջակցություն չի ստանալու Անգլիայի կողմից, այլև հանդիպե-

լու է նրա Հակազդեցությանը։ Այդ ենթադրությանը հանգելու համար՛ 

հիմքեր էին տալիս հետևյալ հանգամանքները, իրանա-թուրքական պա-

տերազմը անխուսափելիորեն պետք է հանգեցներ Ռուսաստանի պո-

աենցիալ հակառակորդների բանակների թուլացմանը, որը, անտարա-

կույս, ձեռնտու չէր Անգլիային։ Այնուհետև, հակառակ անգլիացիների-

ցանկությունների, Աբբաս միրզան պետք է Անգլիայից ստացած զենքը-

օգտագործեր թուրքերի դեմ, մինչդեռ այն հատկացվում էր Ռուսաստա-

նի դեմ պատերազմի համար։ Ոչ կարևոր նշանակություն ուներ և այն, 

որ իրանա-թուրքական պատերազմը վերջնականապես ի չիք կդարձներ-

Թուրքիայի և Իրանի միջև հակառուսական- դաշինք ստեղծելու պլանը, 

որի վրա անգլիացիները ծախսել էին բազում միջոցներ և հսկայական-

ժամանակ։ Անտարակույս, այգ պատերազմը խոշոր հարված կհասցներ 

նաև Մերձավոր ու Միջին արևելքում անգլիական առևտրին, որովհետև՛ 

պատերազմի շրջանում իսպառ կփակվեին Օսմանյան կայսրության՛ 

վրա յով անցնող անգլիական առևտրի գլխավոր ուղիները|1Տ» Լոնդոնի-

կաբինետը չէր բացառում նաև, որ թուրք-իրանական պատերազմի ըն-

թացքում շահերի միասնության հիմքի վրա կարող է ստեղծվել ռուս-

իրանական ռազմական դաշինք, որը կունենա անասելի ծանր հետևանք-

ներ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական, տնտեսական և քաղաքական շահե-

րի համար ոչ միայն Մերձավոր արևելքում, այլև Բալկաններում, միջ-

երկրածովյան ավազանում և հատկապես սևծովյան նեղուցների շրջա-

նում։ Վերոհիշյալ նկատառումները ստիպում էին բրիտանական ղիվա-

112 А. Дгбидир, նշվ. աշխ., էշ 194-195։ 
113 5. П. БаЛаЯН. նշվ. աշխ., էշ 73։ 
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՛նա գիտությանը ձեռնարկել բոլոր միջոցները կանխելու իրանա-թուր֊ 

քական պատերազմը։ Սակայն ի վերջո այդ ջանքերը չտվեցին ոչ մի 

դրական արդյունք։ 
Հասունացող իրանա֊թուրքական պատերազմը անտարակույս հան-

դիսանալու էր Պետերբուրգի կաբինետի սևեռուն ուշադրության առար-
կան։ Ռուսաստանին հետաքրքրում էր ոչ միայն այդ պատերազմը, այլև 
նրա հավանական հետևանքները։ Այդ իսկ պատճառով 1821 թ. օգոս-
տոսի 23-ին Եըմոլովը գրում է Երանում ռուսական դիվանագիտական 
ներկայացուցիչ Ս. Ե. Մազարովիչին, որ /ավ կլիներ, եթե հնարավոր 
լիներ «թափանցել Պարսկաստանի հարաբերությունների մեջ Р. Դռան 
'նկատմամբ» և պարզել նաև «կարող է արդյոք պատերազմը (Հունաս-
տանում—4. Р . ) միավորել Երանին ե Թուրքիային՝ ընդդեմ Ռուսաս-
տանի»։ Երմոլովյը շեշտում էր նման «հետազոտության» կերևորությու֊ 
նը, հույս հայտնելով, որ Երանում ռուսական միսիայի խորաթափան-
ցությունը կկանխի Ռուսաստանի համար ւսնցանկալի հետևանքները՝1*։ 

Սակայն իրեն տրված հանձնարարությունը Մազարովիչը կատա-
րում է վերին աստիճանի ապաշնորհ կերպով։ Այգ առթիվ Ն. Ն. Մու-
րավյովի գրառումներում կարդում ենք. «Երբ Պետերբուրգից ստացվե-
ցին համապատասխան թղթերը, որոնցում հայտնվում էր պարսկական 
.արքունիքին, որ թուրքերը իրենց վարքագծով իրենց վրա են բարդում 
կայսրի զայրույթը և իրենք են մեզ դրգոլմ պատերազմի, անհրաժեշտ 
.էր բացատրել Աբբաս միրզային, որ կայսրը ցանկանում է, որ բոլոր 
•ժողովուրդները իմանան, որ զավթումների կիրքը Լէ։ որ ստիպում է 
նրան վարվել այդ կերպ, այլ բացառապես թուրքերի ոչ ճիշտ արարք-
ները իր նկատմամբ։ Գրիբոյեդովը գնացել էր Աբրաս ֊միրզայի մոտ և 
բացատրել այդ հանգամանքը, ասելով, որ կայսրը չի պահանջում դաշ-
նակիցներ, այլ միայն ցանկանում է, որ գահաժառանգը տեղյակ լինի 
•այդ բոլորին։ Աբբաս միրզան ուրախանալով, այս առիթով խոստացավ 
հանել 50 հազար զորք և շարժվել թուրքերի վրա, որը և նա արեց։ Հա-
ջորդ օրը Մազարովիչը հանդիպելով նրան (Աբբաս միրզային—Վ. Р . ) այ-
գում, սկսեց նրան այդ նույն բանը ասել։ Սակայն փոխանակ զգուշություն 

՛պահպանելու, նա սկսեց խնդրել Աբրաս միրզային լինելու մեր դաշնա-
•կիցը և երբ նա տվեց իր համաձայնությունը, ի նշան երախտագիտու-
թյան նա Հափշտակեց նրա ձեռքը և համ բուրեց այն։ Ահա մի արարք, 

114 АКАК, Т. VI, ч. 2, стр. 242; Տե՛ս նաև С. В. Шостакович, Дипломати-
ческая деятельность Грибоедова, М., 1960, стр. 60. 
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որը սազական է մեր ծառայության մեջ գտնվող օտարերկրյա վարձ-

կանիս—վերջում բացականչում էր ն. Մ ուրավյովը':5է 

Այս զրույցներից. Աբբաս միրզան, անշուշտ, կռահելու էր, որ Թուր-

քւիաւի Հետ առաջիկա պատերազմում Ռուսաստանը, եթե հանդես չգա 

դաշնակցի դերում, համենայն դեպս Համակրանքով կվերաբերվի Իրա-

նին։ Ի դեպ, այդ տեսակետի Համոզված կողմնակից էր նաև Երմոլովը, 

որը Ռուսաստանի արտաքին գործերի մինիստր նեսսելբոդեին գրած՛ 

՛նամակում շեշտում էր, որ իրանա-թուրքական պատերազմը «մեզ Հա-

.մար չափազանց ձեռնտու է, քանի որ թուրքերի Հետ մեր խզման դեպ-

քում թեև մենք չունենք պարսիկների օգնության կարիքը, սակայն 

ճնրանց փոխադարձ թշնամանքը անօգուտ չէ մեզ ՀամարՏո'։ Այդ նույն 

էտեսակետին էին նաև Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ղե-

\կ ավարն երի г/ մեկը՝ Ի. Կապոդիստրիան և գլխավոր շտաբի պետ Ի. Ի~ 

՜Ռիբիչը, որոնք գտնում էին, որ անհրաժեշտ է անհապաղ ռազմական 

դաշինք կնքել Իրանի հետ, «զինել պարսիկներինի շահ Հասունացող 

,պատերազմի Թուրքիա յի դեմ117։ 

Սակայն նման տեսակետները բնավ չէին բաժանվում Ալեքսանդր 

1-ի և նրա արտաքին գործերի մինիստրի ՛կողմից։ Թյուրիմացություն-

ները կանխելու Համար նեսսելրոդեն Հանձնարարեց Իրանում ռուսական 

ներկայացուցիչներ Գրիբոյեդովին և Մազարովիչին այցելել Աբբաս-

միրզային և պաշտոնապես Հայտարարել նրան, որ Ռուսաստանը ձեռն-

պահ է մնում Իրանի Հետ Թուրքիայի դեմ Համատեղ ելույթ ունենալոլցս'է 

Բանն այն է, որ ցարական կառավարող շրջանները Իրանի Հետ-

դաշնակցելու կամ նրան աջակցելու Հարցը անխզելի կերպով կապում 

էին այն դեպքի Հետ, եթե Ռուսաստանը պատերազմի մեջ մտներ Թուր-

քիայի հետ։ Սակայն, քանի որ 1821 թ. Պետերբոլրգում դեռ համարում 

էին, որ Հունաստանը կանգնել է Հեղափոխության կործանարար արա-

հետի վրա, որոշվեց պատերազմի հարցը Թուրքիայի հետ միառժամա-

նակ Հետաձգել"*» 

115 «Русский архив», 1888, Л՝о 5, стр. 105; См. запись Н. Н. Муравьева от 
января [822 г. 

113 АКАК, т. VI, ч. 2, стр. 253. 
1,7 / / . Каподистрия. Записка о служебной деятельности (1826). Сборник 

«Российского императорского общества», т. 3, стр. 272; «Соображения баро-
на Дибича о действиях против Турции» (июль, 1821). 

1,3 ЦГИАЛ, ф. 1918, оп. 2. д. 90, л. 11. 
113 Л. С. Семенов, կվ. աշխ., էշ 72, 
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1821 թ՛ ամռան- վեր չին թուրք-իրանական հարաբերությունները 

•հասան ծայրահեղ սրության։ Սահմանի առանձին հատվածներում սկըս֊ 

վեցին զինված կատաղի բախումներ։ Կողմերը սկսեցին լայնորեն օգ֊ 

•տագործել սահմանամերձ շրշանների իրենց հպատակ քրդական ցեղե-

րին, նրանց հրահրելով անցնել սահմանը և ասպատակ սփռել հակա-

ռակորդի կողմում։ 

Բայազետի կառավարիչ Սելի մ փաշային հաշողվեց համոզել իրա-

նահպատակ քրդական Հայդերանլոլ և Վիսիրկի ցեղերին անցնել Թուր-

քիա և այնտեղից հարձակումներ գործել իրանական տերիտորիայի վրա։ 

•Ընդ որում թուրքական իշխանությունները Աբբաս միրզային պաշտո-

նապես հայտնեցին, որ իրենք հավակնություններ ունեն այն տերիտո-

րիաների նկատմամբ (Սալմաստի շրջակայքումորոնք հանդիսանում 

էին Հայգերանլոլ ցեղի բնակավայրերը1!0յ Աբբաս միրզան ստիպված էր 

•էրզրումի փաշայի մոտ ուղարկել իր ներկայացուցիչ հաջի Ալի բեկին 

հիշյալ խնդրի շուրջը բանակցելու համար, սակայն փաշան ձերբակա-

լեց նրան և բանտ նետեց121։ 

Թուրքական իշխանությունները ամենուրեք սկսեցին հալածանք-

՛ների ենթարկել Օսման յան գ կա յսրությունում բնակվող իրանահպատակ 

պարսիկներին։ Հատկապես Բա զդա դում և էրզրումում ծայր առավ հա-

կաշիիթական ուժգին քարոզչություն։ Իրաքի տեղապահ Դավուդ փա-

շան հրամայեց բռնագրավել Բաղդադում բնակվող բոլոր հարուստ պար-

սիկների գույքը և հարստությունները, իսկ իրենց ձերբակալել։ Այդ 

նույն կերպ նա վարվեց նաև Քարբալայում և Նաջաֆում։ Շիիթական 

•այս սրբազան քաղաքների բոլոր հարստությունները տեղափոխվեցին 

Բաղղագ և վերածվեցին թուրքական ոսկեդրամի՝22։ Ուժեղացրին հալա-

՛ծանքները նաև Իրաքում շիիթների սրբազան վայրեր մեկնող իրանա-

կան ուխտավորների նկատմամբ՝23։ Բանը նույնիսկ հասավ նրան, որ 

էրզրումի զորամասի պետը գնդակահարեց իրանական դեսպանորդ Աա-

• դեղ բեկին՝2*։ Դրությունը է՛՛լ ավելի շիկացավ, երբ էրզրումի վրայով 

1_ГО-ЖЗ Յ.-ՕԼ> "եչվ. աշխ., էշ 104։ 
121 նույն տեղում։ 
1,2 С. մ. К1сК, -եշվ. աչի,., էշ ггв, 
1 2 3 4ՕՅԱ-ՒՏ ԷՅ Ц * - » - * Յ - * * . * ^ Օ ^ ՚ Յ 4 Տ ՝ ^ ^ 
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ուխտագնացության մեկնող Ֆաթհ Ալի շահի հարեմը ենթարկվեց այդ-

Նահանգի սերասկեր Ալի փաշայի հարձակմանը և կողոպուտին 

Իրանական ֆեոդալական ազնվականությունը, բարձրաստիճան 

Հոգևորականությունը . և զինվորականությունը, ինչպես նաև շահական-

արքունիքի մեծ մասը գտնում էր, որ շահը պետք է անհապաղ պատե-

րազմ հայտարարի Օսմանյան կայսրությանը։ Այդ խնդրում հատկապես-

մեծ շահագրգռվածություն էր դրսևորում գահաժառանգ Աբրաս միրզան,, 

որի կարծիքով, Թուրքիայի ներքին և միջազգային բարդությունները 

(յանիչարիների հուզումները, պատերազմը Հունաստանում, ապստամ-

բությունը Վալախիայում և այլն) հիանալի հնարավորություններ են-

ատ եղծում Թուրքիայի դեմ հաղթական պատերազմ մղելու համար։ Աբ-

Հբաս միրզան հատկապես տենչում էր ճակատամարտի դաշտում փորձել-

\իր բանակի ռազմական վերակառուցումների արդյունքները, մանավանդ 

Հոր միանգամայն ակնհայտ էր, որ 1814 թ. մինչև 1821 թ. ընկած շըր-

• ջանում Իրանի զինված ուժերի վերակառուցման գործը ձեռք էր բերել-

շոշափելի Հաջողություններ։ 

Քաջ գիտակցելով, որ պատերազմը թուրքերի դեմ կարող է առաջ-

բերել միջազգային բնույթի բարդություններ, գահաժառանգը ռազմա-

կան գործողություններ սկսելու նախօրյակին սկսեց ձեռնարկել որոշա-

կի դիվանագիտական նախապատրաստություններ։ Նրան Հատկապես 

մտաՀոգում էր պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի դիրքորոշման-

Հարցը։ 

Վերոհիշյալ նկատառումներից ելնելով Աբբաս միրզան նախ մի-

նամակ Հղեց Երմռլովին, որտեղ գրում էր, որ իբր թուրքական կառա-

վարության կողմից Հույն քրիստոնյաների նկատմամբ գործադրվող 

դաժանությունները իր մեջ առաջ են բերում զայրույթի բուռն զգացում 

և պարտադրում են իրեն պատերազմի դուրս գալ Թուրքիայի դեմ11*։-

Անշուշտ, այս Հայտարարությունը նպատակ ուներ նախ շաՀել Ռուսաս-

տանի Համակրանքը և ապա թուրքերի դեմ պատերազմը սքողել Հանուն-

արդարության մղվող պայքարի լուսապսակով։ 

Քանի որ Աբբաս միրզան մտադիր էր իր բանակը շարժել երկու, 

ուղղությամբ՝ Միջագետքի և Արևմտյան Հայաստանի, նա եռանդուն• 

աշխատանքներ էր տանում պատերազմի ընթացքում այդ շրջանների-

բնակչության աջակցությունը ստանալու Համար։ Արևմտյան Հայաստա-

նում նա իր Հույսերը կապում էր Հայ բնակչության Հետ, նկատի ունե-. 

1 2 5 «"V ^ ՚ 1 г г р ՚ 0 ՝ յ - ? - ՝ Տ Х ^ Х ^ С ^ у Н г * 
126 В. Потто, կ վ . աշխ., էչ 9։ 
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՛նալով, որ օսմանյան ծանր լուծը ազդակ կհանդիսանա հայերի հակա-

թուրքական ելույթների համար։ Իր այս նպատակին հասնելու համար 

Աբրաս միրզան մեծ շքախմբով մեկնեց էջմիածին, որպեսզի կաթողի-

կոսն իր սուրն օրհնի քրիստոնեական խորանում՝27 ։ Դրանով նա ըստ 

երևույթին հույս ուներ նաև շահել Արևելյան Հայաստանի հայ բնակչու-

թյան համակրանքը։ 

Իսկ Միշադետքում Աբբաս միրզան իր հույսերը դրել էր այնտեղ 

գտնվող պարսկական խոշոր համայնքի և շիիզմը դավանող արաբական 

ցեղերի վրա, որոնց շրջանում Իրանը բազմաթիվ կողմնակիցներ ուներ։ 

Իրաքի հյուսիսում իրանական պրոպագանդան մղվում էր Քերմանշա-

հից, իսկ հարավում իրանական ազդեցության ուղեկցողն էր Հովեյզա 

քաղաքը, որի շուրջը դեռևս XVIII դ. սկզբից բնակվում էր Բենի Լյամի 

արաբական ցեղը (20.000 մարդ), ինչպես նաև Մունթեֆիկի ցեղը, որոնք 

.ունեին իրանական կողմնորոշում1ՏՏ» Գիտակցելով, որ Միջագետքի ա-

րաբական մի շարք ցեղերի պրո-իրանական տրամադրությունները մեծա-

գույն վտանգ են հանդիսանում փաշալիքի համար, Դավուդ փաշան 

պատերազմի հենց նախօրյակին եռանդուն կերպով ձեռնամուխ եղավ 

՜նրանց հնազանդեցմանը և սաղմում խեղդեց այդ ցեղերի ապստամբու-

թյան հնարավորությունը հօգուտ Իրանի12'։ 

Խոսելով Իրանի և Թուրքիայի միջև հասունացող պատերազմի մա-

՛սին, 1821 թ. հոկտեմբերին նեսսելրոդեն գրում էր Երմոլովին. ((...Պարս-

կաստանը ունի ընդարձակ մտադրություններ և ծրագրեր.,.։ Շահը, որ 

այդ գործում օգտվում է իր երկ՛ու որդիների միահամուռ աջակցությու-

նից, մտադիր է իր պետության ողջ ռազմական ուժերը ուղղել դեպի 

թուրքական կայսրության արևելյան նահանգները»՝30։ 

Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա հաշվի առնելով կայսրու-

թյունում ստեղծված ծայր աստիճան բարդ իրադրությունը, կառավա-

րությունը աշխատում էր գործը չհասցնել մինչև պատերազմի։ Այդ առ-

թիվ Կոստանղնուպոլսում ռուսական դեսպանը նկատում է. «... Կարծում 

եմ, որ Բ. Դուռը, զգալով իր վիճակը, սիրով կգերադասի խաղաղ մի-

ջոցները և հակված չէ այժմ դիմելու Պարսկաստանի դեմ թշնամական 

գործողություններիս1Տ1» 

« ՚ к . О. աէտօո, А հ 1տ 1огу օք Регви, Լօոճօո, 1866, р. 139. 

Տե՚ա А. Адамов, նշվ. աշխ., էշ 416—*18, 
«» Տե՛ս V. РоЫатег, У о у а ^ е йапв П п й е е1 йапв 1г ОоНе Регв^ие , Раги, 

1844, т. I, р. 364. 130 АКАК, т. VI, ч. 2, стр. 250. 
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Սակայն պատերազմը կանխելու ուղղությամբ Բ. Դռան ձեռնար-

կած միջոցները արդեն ուշացած էին։ 1821 թ, հոկտեմբերին սկսվեց 

իրանա-թուրթական. պատերազմ։ Ռազմական գործողությունները ծա-

վալվեցին Միշագետքում, Քրդստանում և Արևմտյան Հայաստանի տա-

րածքում: 

Չալդրանի մոտ թուրքական զորքերին առաջին պարտությունը հասցը— 

րեց Երևանի սարդար Հասան խանը132։ Այնուհետև երկամսյա պաշա-

րումից հետո Աբբաս միրզան գրավեց Բայազետը և գերի վերցրեց Բա— 

յաղետի Բա լյուլ փաշային'33է 1822 թ. գարնանը թուրքական զորքերը 

ջախջախվեցին պաշարված Թոփ բա կ Կալ այի մոտ, որից հետո իրանա-

կան բանակը գրավեց նաև Ակ Սերայը13Տ 

Թուրքիան որոշեց կենտրոնացնել խոշոր ուժեր և անցնել հակա-

հարձակման։ Օսմանյան մի խոշոր բանակ շրշանցելով Բայազետը և 

Բ՚ոփրակ Կալան, ներխուժեց Իրանական Ատրպատական, նպատակ ու-

նենալով գրավել Թավրիզը։ Սակայն հանդիպելով Աբբաս միրզայի բա-

նակին, ջախջախէղ պարտություն կրեց13'։ Այս հաղթանակից հետո Արև-

մըտյան Հայաստանի տարածքում Աբբաս միրզան գրավեց ևս մի շարք-

նոր տերիտորիաներ. Դիադինը, Մալազկերտը, Բաղեշը, Մ ուշը, Վանը,. 

Ախ լաթը, Ադիլջևազը, հան դուշը և այլն133։ 

Աբբաս միրզայի այս խոշոր հաջողությոձները գլխավորապես-

պետք է բացատրել նրանով, որ ռազմական այս կամպանիայի ժամա-

նակ նրան աջակցում էին ոչ միայն իր ան ահ պա տակ քրդերը, այլև Թուր-

քիայի քրդական ցեղերը13՝ ։ 

Թուրքական կառավարությունը որոշեց հակագրոհ կազմակերպել 

այս անգամ Միջագետքի ուղղությամբ։ Բաղդադի Դավուդ փաշային 

հրամայվեց Շահրեզուրի կողմից ներխուժել Քերմ անշահի նահանգը։ 

Սակայն այս փորձը ևս մատնվեց անհաջողության, որովհետև թուր-

քական զորքերը վճռական պարտություն կրեցին Քերմ անշահի վալի՝՝ 

Մոհամմադ Ալի միրզայի կողմից, որը ետ շպրտելով հակառակորդին, 

հետապնդեց նրան մինչև Բազդադից ոչ հեռու գտնվող Բենի Սայիդ կոչ֊ 

133 уа՝6 նշվ. աշխ., էշ 10Տ։ 
133 П. И. Аверьянов, նշվ. աշխ., էշ տւ, 

134 /?. Ա. աէՏՕՈ, նշվ. աշխ., Էշ 197—198։ 

335 <1ГГ\' լյ-օԱ»* .)' ՚ Օ՚Հ՜^^-յէ* ^ Ա ^ Տ ն -

"« /?. 0. աէՏՕՈ, նշվ. աշխ., Էշ 137, 
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IԼած վայրը, այստեղ նախապատրաստվելով գրոհով վերցնելու Բաղ-

ղադըՀՅէէ Միջագետքում զարգացնելով իրենց հաջողությունները, իրա-

՜նական զորքերը գրավեցին նաև Քիրքուքը և Մոսուլը։ 

Բաղգադը գրավելու նախապատրաստությունների եռուն պահին 

իրանական բանակի հրամանատար Մոհամմադ Ալի միրզան անակնկալ 

հիվանդանում Է խոլերայով և մահանում։ Բանակը հրաման Է ստանում 

ժամանակավորապես նահանջել Քերմանշահ։ Օգտվելով ղրանից, Բաղ-

դադի Դավուդ փաշան անցնում Է հակահարձակման, սակայն իրանա-

կան սահմանի մոտ նա կրկին պարտություն Է կրում այս անգամ մահա-

ցած Մոհամմադ Ալի միրզայի որդու Մոհամմադ Հոսեյնի կողմիցսէ։ 

Ինչպիսի՞ դիրք գրավեցին Մերձավոր և Միջին արևելքի հարցերով 

շահագրգռված եվրոպական երկու խոշոր պետությունները՝ Ռուսաստա-

նը և Ան գլի ան, իրանա-թուրքական այս պատերազմի նկատմամբ։ 

Պատերաղմը սկսվելու նախօրյակին և պատերազմի առաջին օրե-

րից Պետերբուրգը ուշի-ուշով հետևում Էր նրա ընթացքին, որովհետև 

թուրքական և իրանական խոշոր զորամիավորումների կենտրոնացում-

ները Հայաստանի և Ատրպատականի տերիտորիայում Ռուսաստանի 

կողմից դիտվում Էր որպես իր շահերի համար անց ան կա լի ու վտան-

գավոր երևույթ։ Սակայն միևնույն ժամանակ պատերազմ ը ժամանա-

կավորապես շեղում Էր Իրանի և Թուրքիայի ուշադրությունը ռուսական 

յյահմաններից։ Այգ առթիվ Նեսսելրոդեն 1821 թ. նոյեմբերի 9-ին գրում 

Է Երմոլովի<ն. «...Նրանց փոխադարձ թշնամանքը անօգուտ չէ։ Եթե մի 

պահ ենթադրենք, որ նրանք համաձայնվեն միավորվել մեր դեմ... դրա 

հետևանքով ինչպիսի օգուտներից մենք կզրկվենքя'՝10.՛ 

Պետերբուրգի կաբինետին առաջին հերթին մտահոգում էր այն, որ 

րրի տանական կառավարությունը չմեղադրի իրեն այդ պատերազմը 

հրահրելու մեջ, որը կարող էր, ցարական կառավարող շրջանների կալւ-

ծիքով, տեղիք տալ ան ցան կա լի բարդությունների Անգլիայի հետ։ Այս 

ոգով 1821 թ. դեկտեմբերի 17-ին Նեսսելրոդեն հրահանգ ուղարկեց Եր-

մոլովին, որտեղ ցուցում էր տրվում «խուսափել այն ամենից, ինչը կա-

րող է տեղիք տալ Մեծ Բրիտանիայի գործակալներին մտածելու, որ 

մենք ցանկանում ենք զինել «պարսիկներին ընդդեմ թուրքերիս141« Իսկ 

134 О. Керре1, Рег50па1 паггаНуе օէ иауе1з 1п ВаЬу1оп1а, АвзуМа, .МесНа 
,апс1 БсуШа, Լօոճօո, 1827, УО1. I, рр. 265—268. 

13» /?. О. №<1էՏ0Ո, նշվ. աշխ; Էշ 201—202։ 
140 АКАК, Т. VI, ч. 2, стр. 253. 

141 Տե՛ս А. 3. Иоаннисиани, նշվ. հողվածը, Էշ 171։ 
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Ա, Ս. Գրիրոյեդովին և Ս, Ի. Մազարովիչին կարգադրեց այդ մասին 

անհապաղ տեղեկացնել Աբրաս միրզային1**: 

Առաջնորդվելով վերոհիշյալ սկզբունքներով, Ռուսաստանի արտա-

քին գործերի մինիստրը մեր մեց արքայազուն Մոհամմադ Ալի միրզայի 

կողմից Պետերբուրգ ուղարկված Կիֆալի միսիայի առաշարկները, որոնց 

էությունը կայանում էր նրանում, որ օգտվելով Թուրքիայի հետ պա-

տերազմից, արքայազունը ցանկանում էր ամրապնդել իր հավակնու-

թյունները իրանական գահի նկատմամբ և այդ նպատակով խնդրում էր 

Ալեքսանդր 1-ի աջակցությունը: Պ ետ եր բուրգն իր մերժումը պատճա-

ռաբանեց նրանով, որ ինքը հավատարիմ է մնում Գյուլիստանի պայ-

մանագրին, որը նախատեսում է աջակցություն ցույց տալ միայն Իրանի 

օրինական գահաժառանգին՝ Աբրաս միրզային1*3: 

Վերոհիշյալ նկատառումները ստիպում էին նեսսելրոդեին իր են-

թականերից պահանջել հանգստություն պահպանել և չմիջամտել կոնֆ-

լիկտին։ 

Անշուշտ, Ռուսաստանի կողմից Իրանին աջակցելու դեպքում ռուս-

ները հնարավորություն կունենային շահի կողմից ձեռք բերելու որո-

շակի զիջումներ Անդրկովկասի հարցերում։ Սակայն հակառակ այս 

տրամաբանությանը, ռուսական արտաքին գործերի մինիստրը տալիս 

էր միանգամայն այլ հրահանգներ, միաժամանակ անհրաժեշտ գտնե-

լով «•Բ, Դռանը հնարավորություն տալ նրա այս դժվարին վիճակում 

հաշտվելու Պարսկաստանի հետ»1**։ Ո՞րն էր առաջին հայացքից ա ւդ 

տարօրինակ և անհասկանալի քաղաքականության պատճառը։ Բանն 

այն է, որ հանդիսանալով (ГՍրբազան դաշինքիյ) գաղափարների համոզ-

ված կողմնակից, Նեսսելրոդեն փաստորեն հնազանդությամբ կատարում 

էր անգլիական և ավստրո-գերմ անական դիվանագիտության կամքը, 

հանդես գալով որպես եվրոպական պետությունների հետ համաձայ-

նեցված գործողությունների կողմնակից, հակառակ նույնիսկ այն բա-

նին, որ այդ քաղաքականությունը տվյալ պահին հակասում էր Ռուսաս-

տանի պետական շահերին։ 

նեսսելրոդեն ջանում էր բացառել ամեն մի կասկած այն մասին, 

որ Իրանի հակաթուրքական քաղաքականությունը և Մերձավոր ու Մի-

142 Записки Н. Н. Муравьева, «Русский архив», 1888, кн. 2, стр. 105: А. С. 
Грибоедов, Сочинения, т. III, стр. 241. 

•« Տե՛ս А. П. ЩербаТОв, կվ. աշխ., հ. 2, հավելված, էշ 30—33, Ц Г А Д А , 
ф. Ермоловых 1046, оп. I, д. 332; ЦГИА, ф. 1018, оп. 2, д. 89, л. 31 об. 

144 Տե՛ս А. 3. Иоаннисиани, նշվ. Հողվածը, էշ 170։ 
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ջին արևելքում ծավալվող իրադարձությունները կապ ունեն Մոլդավիայի 

և Վալախիայի դեպքերի հետ։ Նա աշխատում էր առիթ չտալ ենթադրե-

լու, որ ա յդ գործողությունները ղեկավարելու ներքին զսպանակները 

գտնվում են Ռուսաստանի ձեռքերում և նա է, որ կազմակերպել է միա-

ժամանակյա հարված Թուրքիայի դեմ ինչպես Եվրոպայում (Մոլդա-

վիա, Վալախիա, Հունաստան), այնպես էլ Մերձավոր արևելքում։ «...Կա-

րո՞ղ ենք մենք արդյոք հրահրել նրանց (պարսիկներին—4- Ա՛) Թուր-

քիայի դեմ թշնամական գործողությունների», այս հարցադրմանը Ռու-

սաստանի արտաքին գործերի մինիստրը պատասխանում է հետևալ 

կերպ. «Մենք դրանով կսասանենք մեր խաղաղ հարաբերությունների 

հիմքերը Դռան հետ, որոնք հազիվ ենք մենք կարողացել վերականգնել։ 

Ասիայում նպաստելով պատերազմին, մենք իրավունք ունե՞նք արդյոք 

մեր դաշնակիցներին ասելու, որ Եվրոպա յում ցանկանում ենք պահ-

պանվի հանգստությոմւ»1*5։ 

Այսպիսով, միանգամայն անհիմն է թուրքական պատմագրության 

այն տեսակետը, որ Իրանը պատերազմի մեջ մտավ Թուրքիայի դեմ 

«միայն այն պատ՛ճառով, որ հանդիսանում էր Ռուսաստանի դաշնա-

կիցը^^։ Իսկ իրանական պատմագրությունը, գտնվելով անգլիական տե-

սակետի ազդեցության տակ, առաշ է քաշում այն դրույթը, որ օգտա-

գործելով թուրք-իրանական հակամարտությունը, Ռուսաստանն այդ եր-

կու պետությունների միջև հրահրեց պատերազմ1*7։ Բացառություն է 

կազմում թերևս Մահմուդ Ֆարհադ Մոթամեդի այն տեսակետը, որ 

թուրք-իրանական հարաբերությունները միտումնավոր կերպով սրվում 

էին անգլիացիների կողմից, որոնք հետապնդելով Աֆղանս տանում 

հիմնավորվելու և Իրանի արևելյան շրջանները (մասնավորապես Իրա-

նական Բալուջեստանը) իրենց ազդեցությանը ենթարկելու նպատակ-

ները, աշխատում էին թուրք-իրանական հարաբերությունների սրումով 

շեղել իրանական կառավարության ուշադրությունը երկրի արևելյան 

շրջաններից և այն սևեռել բացառապես արևմուտքի (Թուրքիայի) և հյու-

սիսի (Ռուսաստանի) կողմը143» 

145 Նույն տեղում, էշ 173։ 
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Ընդհանուր առմամբ ցարական կառավարության դիրքորոշումը 

1821—1823 թթ. ի բանա ֊թուրքական պատերազմի նկատմամբ կարելի 

է ւգնահատել որպես չեզոքության դիրքորոշում, սակայն Իրանի նկատ-

մամբ բարյացակամ չեզոքության ակնհայտ նշաններով։ Պետերբուրգի՛ 

կաբինետի այս գիծը ենթադրում էր շոշափելի օգուտներ բերել Ռուսաս-

տանին թեկուզև նրանով, որ Իրանի կառավարող շրշանների ռևանյիս-

տական տրամադրությունները և տարածքային ձեռքբերումներ կատա-

րելու ձգտումները թեկուզև ժամանակավորապես շեղվում էին Ռուսաս-

տանից և ուղղվում Օսմանյան կայսրության կողմը։ Այնուհետև հա-

մոզված լինելով, որ պատերազմի ընթացքում անգլիացիները աջակցե-

լու են Թուրքիային, Ռուսաստանը հույս ուներ, որ դա անխուսափելիո-

րեն սեպ կխրի անգլո-իրանական հարաբերությունների մեշ, որի հե-

տևանքով է՛լ ավելի կխորանա Պարսից ծոցի շրջանում ծա՛յր առած անգ-

լո-իրանական կոնֆլիկտը և վերջին հաշվով Իրանում անգլիական ազ-

դեցությանը կհասցվի շոշափելի հարված։ Ցարական դիվանագիտու-

թյան կարծիքով, այդ բոլորին անխուսափելիորեն կհետևեր դեպի Իրան 

ռուսական «խաղաղ ներթափանցմանյ> քաղաքականությունը:4Տ» 

Վերջապես, չպետք է մոռանալ, որ 1ւ Իրանը, 1ւ Թուրքիան հանդի-

սանում էին Ռուսաստանի պոտենցիալ ախոյանները Մերձավոր և Մի-

ջին արևելքում և նրանց փոխադարձ թուլացումը հող կնախապատրաս-

տեր այդ շրջաններում ռուսական քաղաքականության հետագա ակտի-

վացման համար։ 

Ինչ վերաբերում է Մեծ Բրի տան ի այի դիրքորոշմանը իրանա-թուր-

քական պատերազմի նկատմամբ, ապա այն կարելի է բաժանել երկու 

էտապի։ Սկզբնական շրջանում Անգլիան ոչ միայն փորձեր չէր անում 

կանխելու այդ բախումը, այլև հույսեր ուներ օգտագործելու այն Պար-

սից ծոցում իր ազդեցության հետագա տարածման համար՝50։ Սակայն 

1822 թ. Բաղդադի մոտ իրանական բանակի հաջողությունները փոխեցին 

անգլիական դիրքորոշումը։ Վախենալով ռո՛ւս-ի բանական մերձեցու-

մից1", Անգլիան սկսեց ջանքեր գործադրել իրանա ֊թուրք ական պատե-

րազմը դադարեցնելու և կողմերի միջև կոնֆլիկտը խաղաղ ճանապար-

հով լուծելու ուղղությա՛մբ։ 1822 թ. Պետերբուրգ ուղարկելով ռուսների 

կողմի՛ց գաղտնի ճանապարհով ձեռք բերված իրանական առաջին մի-

նիստրի նամակը, ուղղված Կոստանդնուպոլսում անգլիական դեսպա-

149 Л. С. Семенов, նշվ. աշխ., էշ 73։ 
160 АКАК, т. VI, ч. 2, стр. 255. 
15' Տե՛ս К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 9, стр. 12—13. 
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նին, Երմոլովը նեսսելրոդեի ուշադրությունը սևեռում էր այն բանի վրա, 

թե «...որքան հեռու է գնում անգլիական կառավարության հոգատարու-

թյունը Պարսկաստանի և Դռան միշև ծագած թշնամական գործողու-

թյունների դադարեցման ուղղությամբյ>1տյ» 

Իրանա-թուրքական պատերազմը շոշափելի հարված էր հասցնում 

նաև Անգլիայի առևտրատնտեսական շահերին։ Բուշեհրում և Բասրա-

յում սահմանված բարձր մաքսատուրքերը հանգեցրին անգլիական ա-

ռևտրի շեշտակի կրճատմանը Պարսից ծոցի ավազանի երկրներում, իսկ 

պատերազմի հետևանքով Տրապիզոն—Թավրիզ և Բաղդագ—Քերմ անշահ 

առևտրական ճանապարհի փակումը դադարեցրեց անգլիական ապրանք-

ների մուտքը դեպի Իրան Փոքր Ասիայի վրա յով։ Իրանում անգլիական 

առևտրի կրճատմանը անխուսափելիորեն հետևելու էր Մեծ Բրիտանիա֊ 

յի քաղաքական ազդեցության անկումը։ 

Վերոհիշյալ նկատառումները Լոնդոնի կաբինետին ստիպեցին վճռա-

կանորեն վերանայել իր քաղաքականությունը իրանա-թուրքական հա-

րաբերությունների նկատմամբ։ Քաղաքական այս նոր գիծը կենսագոր-

ծելու էր արտաքին գործերի պետական քարտուղար Ջորշ Կաննինգը, 

որը փոխարինել էր ինքնասպանություն գործած Կեստլրիին։ նրա մշա-

կած քաղաքակ՛անությունը վերին աստիճանի հստակ էր՝ անհապաղ դա-

դարեցնել իրանա-թուրքական պատերազմը և ստեղծել այգ երկու երկըր-

ների բլոկ Ռուսաստանի դեմ պատերազմ մղելու համար153ւ 

Լոնդոնի հանձնարարությամբ Իրանում անգլի՛ական գործերի հա-

վատարմատար Հ. Ուիլլոքը և բրիտանական միսիայի առաշին քարտու-

ղար Ջ. Մաքնեյը (որը փոխարինել էր Ջ. Կեմպբելլինյ շահական կա-

ռավարությունից պահանջեցին անհապաղ դադարեցնել ռազմական գոր-

ծողությունները Թուրքիայի դեմ՛'*: Այդ փաստը ստիպված էր խոստո-

վանել Միշին արևելքում անգլիական հետախույզներից մեկը՝ Ֆրեյզե-

րը1": Սակայն դիվանագիտական այս առաջադրությունը հաջոզությոմւ 

չունեցավ։ Որոշվեց շահի մոտ ուղարկել մայոր Հարրիոտին™։ Իր հեր-

թին 0սա ֊Հնդկական ընկերությունը համարյա միաժամանակ Իրան 

ուղարկեց մի հատուկ միսիա՝ Հակսի և Ֆրեյզերի մասնակցությամբ, 

որոնց հանձնարարված էր անհապաղ հարթել Պարսից ծոցի Քեշմ կղզու 

1зг АКАК, Т. VI, Ч. 2, стр. 267. 
163 Б. П. Балаян, նշվ. աշխ., է, 73—80, 
!5« АКАК. т. VI, ч. 2, стр. 434. 
»55 տե՚ա յ. ргавег, Тгауе1в апй а ^ у е п Ы г е з 1п էհշ Реге!а апй ргохМпсев огь 

էհշ Տօսէհտա Ьапкэ օք М|е Савр1ап Ьеа, Լօոժօո, 1826, р. 303. 
АКАК, т. VI, ч. 2, стр. 253. 
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Համար ծագած ան գլո-իրան ական վեմը (որը 1821 թ. գրավվել էր անգ-

լիացիների կողմից յ և դրանով իսկ Հող նախապատրաստել Հարրիոտին 

տված Հանձնարարությունը գլուխ բերելու Համար: 

Սակայն քանի որ այս փորձը ևս ավարտվեց անՀաջողությամ բ, 

Անդլիան որոշեց դիմել ավելի կտրուկ միջոցների; Բրիտանական կա-

ռավարության որոշ գործիչներ նույնիսկ պաՀանջում էին Իրանի դեմ 

օգտագործել Պարսից ծոցում գտնվող անգլիական ռազմական նավա-

տորմը, սակայն մտավախություն ունենալով, որ դա կարող է տեղիք 

տալ ռուս ֊իրանական դաշինքի կնքման, Հրաժարվեցին այդ գաղա-

փարից™, 

Անգլիական գործերի Հավատարմատար Հենրի Ուիլլոքը արգելեց 

անգլիական սպաներ Լինդզեյին, Մակինդոշին, Արմստրոնգին և Վիլ-

յամսին մասնակցել իրանա-թուրքական պատերազմին։ Որպես պա-

տասխան Աբբաս միրզան պահանջեց, որ Հիշյալ սպաները Հեռանան 

Իրանից'0®» Այս դիպվածը է՛լ ավելի լարեց անգլո֊իբանական Հարաբե-

րությունները, որոնցից անմիջապես օգտվեցին ֆրանսիական սպաները։ 

Մարշալ Բրյունի նախկին ՀամՀարզ Ալլարը դարձավ իրանական Հեծե-

լազորի Հրամանատար, իսկ կապիտան Թ. էթյեն նշանակվեց Նախի-

ջևանի և Մարանդի գումարտակների Հր աՀանգիչ։ Նրանց Հետ միասին 

ֆրանսիական մի շարք սպաներ՝ Վենտուրան, Կուրը, Ջիբելլին և այլն, 

յւկսեցին մասնակցել իրանա-թուրքական պատերազմին159յ 

Վկայակոչելով 1814 թ. անգլո-իրանական դաշնակցային պայմա-

նագիրը, 1822 թ. ՖաթՀ Ալի շաՀը դիմեց Անգլիային, խնդրելով ֆինան-

սական օգնություն։ Սակայն, մերժում ստացավ։ Միանգամայն ակնՀայտ 

է, որ բրիտանական կառավարությունը չէր ցանկանում ֆինանսավորել 

պատերազմը Թուրքիայի դեմ։ Մերժում ստանալուց Հետո շաՀը, անգ-

լիական էմիսարի արտաՀ այտ ութ յամբ, аհետևելով նրանց վատ խոր֊ 

Հուրդներին, ովքեր մղում էին նրան Անգլիայի նկատմամբ թշնամական 

և վիրավորական գործողությունների» (իմա՝ Ռուսաստանը—Վ. Р . ) 

անգլիական գործերի հավատարմատարին Հղեց բողոքի պաշտոնական 

նոտա160։ 

157 Л. С. Семенов, կվ- աշխ., էշ 73։ 
նույն տեղում, Էշ 74։ Մանրամասն տե՛ս СЛ. Вё1ап%ег; Уоуа^е аих 1ոճօտ-

Ог1еп1а1ев е( 1а Регве репйаШ аппёев 1825 а 1829, УО1. II, РаП$, 1838. 
159 Б. П. БалаЯН, նշվ. աշխ., Էշ 81, Л. С. Семенов, նշվ. աշխ., էշ 53—54։ 

մ. Ргайег, Тгауе1Б апй айуешигев..., рр. 303—304, 309. 
|С° Л КАК, т. VI, ч. 2, стр. 264. 
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1822 թ. ապրիլին Թեհրանում անգլիական մ ի սի ալի ղեկավար Հ. 
Ուիլլոքը, առաջին քարտուղար Հ. Մաքնեյլը հեռացան Իրանից և Անգ-
լիայի ու Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները վ։ աս-
տորեն խզվեցին։ Այս պարագայում Աբբաս միրզան դիմեց ցարական 
կառավարությանը, խնդրելով Իրանին տրամադրել կարճժամկետ փո-
խառություն մոտ 100.000 ռուբլու չափով, փոխանցելով այն Լոնդոն Իրա-
նի կողմից գնված անգլիական զենքի արժեքը վճարելու համար։ 1822 թ. 
բանակցությունները ռուս-իրանական '(փոխառության վերաբերյալ և 
դրան նախորդած ն. ն. Մուրավյովի միսիայի ակտիվ գործունեությու-
նը Իրանում (1821 թ.) առաջ բերեցին բրիտանական կառավարության 
բողոքը, որը Պետերբուրգի կաբինետին հաղորդվեց Անգլիայում ռուսա-
կան դեսպան Խ. Ա. Լիվենի միջոցովլ61տ 

Սակայն չնայած Անգլիայի դիմադրությանը, 1821—1823 թթ. իրա-
նա-թուրքական պատերազմի շրջանում ռուս-իրանական քաղաքական 
և առավելապես տնտեսական հարաբերությունները նշանակալիորեն 
ակտիվացան։ Նախ Ռուսաստանի արտաքին գործերի մինիստրությունը 
կովկասյան իշխանություններին կարգադրեց խստիվ և անշեղորեն պահ-
պանել Գյուլիստանի պայմանագրի կետերը՝62։ Այնուհետև օգտվելով 
իրանա-թուրքական պատերազմից և Պարսից ծոցում անգլո-իբանական 
հարաբերությունների սրումից, որի հետևանքով ըստ էության դադարեց 
Իրանի առևտուրը ինչպես ծոցի երկրների, այնպես էլ Թուրքիայի հետ՝63, 
Ռուսաստանը ձեռնարկեց մի շարք գործուն միշոցառումներ Իրանի հետ 
առևտուրը աշխուժացնելու համար։ նախ Իրանի սահմաններում նա վե-
րացրեց մաքսային արգելքները և Անդրկովկասում սահմանեց արտոն-
յալ մաքսային ռեժիմ, որի հետևանքով ռուս-իրանական առևտուրը 
նշանակալիորեն աշխուժացավ։ Այնուհետև, 1822 թ. ֆինանսների մի-
նիստր Դ. Գուրևը կարգադրեց մաքսատներում իրանական ապրանքնե-
րից գանձել Գյուլիստանի պայմանագրով նախատեսված 5°!օ-ի չավ։ով 
մ աքսատուրք184 յ 

Բացի այդ, 1822 թ. հուլիսի 1-ին ուժի մեշ մտավ Ալեքսանդր 1-ի 
հրամանագիրը Ռուսաստանի տերիտորիայով դեպի Իրան արևմ տա եվրո-
պական ապրանքների տարանցիկ առևտրի արտոնյալ մաքսատուրքեր 

«" Л. С. Семенов, կվ- աշխ., էշ 74։ 
162 Տե՛ս Записки Н. Н. Муравьева, «Русский архив», 1888, кн. I, стр. 77. 
163 у . ро/иатег , Уоуаяез еп ОНет, епиерпеэ раг огйге ճս ^оиуегпешеп! 

{гапса!з, Йе Гаппёе 1821 а 1'аппёе 1829, т. II, РаПв, 1829, р. 76. 
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սահմանելու մասին, որի նպատակն էր իրանական շուկայում ռուս-

ֆր ան սի ական գրոհ կազմակերպելու Անգլիայի դիրքերի դեմ"1: Վերո-

հիշյալ միջոցառումների հետևանքով իրանական վաճառականների քա-

րավանները էրզրումից և Բաղդադից իրենց ճանապարհը շեղեցին դե-

պի Թիֆքիս։ 

Շահական կառավարությունն իր հերթին շահագրգռվածություն էր 

դրսևորում Ռուսաստանի հետ առևտրի ընդլայնման և առհասարակ Ռու-

սաստանի օգնությամբ իր ներքին տնտեսական դժվարությունները հաղ-

թահարելու մեջ, որոնք առաջ էին եկել ներքին ցնցումների (1818— 

1819 թթ. ապստամբությունները •Քրղստանում և Գի լան ումհարևան 

պետությունների հետ ռազմական ընդհարումների (1814—1818 թթ. 

ձերաթի խնդրով Աֆղանստանի հետ, 1818 թվականից Թուրքիայի հետ) 

և վերջապես 1818—1819 թթ. ծանր երաշտի հետևանքով։ Այդ հանգա-

մանքը ստիպում էր շահին մասնակիորեն կատարել Գյուլիստանի պայ-

մանագրի կետերը: 

Սակայն շահական կառավարությունը բնավ մտադիր չէր երկա-

րատև ժամանակաշրջանի համար բարելավել իր առևտրատնտեսական 

հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որովհետև վերջինս Իրանի 

համար շարունակում էր մնալ որպես համար առաջին քաղաքական ա֊ 

խոյան։ Պատահական լէ, որ ռուս֊իրանական տնտեսական կապերի 

աշխուժացմանը չհետևեցին քաղաքական հարաբերությունների ակտի-

վացումը և ռուս֊իրանական համագործակցությունը բնավ դուրս լէր 

դալիս երկրորդական նշանակություն ունեցող հարցերի շրջանակներից։ 

1821—1823 թթ. իրանա-թուրքական պատերազմի շրջանում իրա-

նական դիվանագիտության գծի մանրազնին ուսումնասիրությունն ան-

վերապահորեն բերում է այն համոզման, որ Ռուսաստանի հետ քաղա-

քական հարաբերություններում շահը աշխատում էր վարել սքողված 

թշնամանքի քաղաքականություն, մինչդեռ անգլիացիների մոտ աշխա-

տում էր ստեղծել Ռուսաստանի հետ մերձեցման տպավորություն։ Այս 

երկդիմի քաղաքականության նպատակն էր անգլիացիներից ստանալ 

օգնություն Ռուսաստանի դեմ նոր պատերազմի նախապատրաստվելու 

համ ար։ 

Ի վերջո այս նկատառումները ստիպեցին շահական կառավարու-

թյանը նորմալացնելու իր լարված հարաբերություններն Անգլիայի հետ։ 

1823 թ. կեսերին, երբ իրանա-թուրքական պատերազմը դեռ բուռն 

թափով շարունակվում էր, Ֆաթհ Ալի շահը Շիրա զի կառավարչի անու-

165 Б. П. БалаЯН, նշվ. աշխ., էչ 86—87։ 
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նով հրապարակում է մի ֆարման, որով վերստին հաստատվում էին 

Անգլիայի առևտրական արտոնություններն Իրանում: Դրան անմիջա-

պես հետևում է անգլո-իրանական մի առևտրական համաձայնագրի 

ստորագրում, որով վերջ էին տրվում Պարսից ծոցի շրջանում անգլո-

իրանական վեճին և լարված հարաբերություններին|6տյ 

Համարյա միաժամանակ բրիտանական կառավարությանը հաջող-

վում է Լոնդոնում գտնվող իրանական դեսպանության ղեկավար միրզա 

Սալեհին համոզել, որպեսզի Իրանը հրաժարվի ռուսական փոխառու-

թյունից: Լոնդոնը նույնիսկ պատրաստակամ ութ յուն է հայտնում ան. 

վարձահատույց ձևով Իրանին հատկացնել զենք և ւլինամթերք, պայ-

մանով, որ դա կլինի միայն իրանա-թուրքական պատերազմի դադարե-

ցումից և այն բանից հետո, երբ շահը կմերձենա սուլթանին, որպեսզի 

երկու երկրները համատեղ կերպով ելույթ ունենան Ռուսաստանի դեմ: 

Հատկանշական է, որ այս բանակցությունների ժամանակ Լոնդո-

նում էր գտնվում նաև թուրքական դեսպանը՝՝6' է 

Իրանում ռուսական դեսպանորդի հաղորդման համաձայն, 1823 թ. 

հունիսի 15-ին Լոնդոնում կնքվում Է Անդրկովկասին վերաբերող քա-

ղաքական մի համաձայնագիր Իրանի հետ՝6*, որով նախատեսվում Էր 

անհապաղ դադարեցնել պատերազմը Թուրքիայի դեմ և այնուհետև Օս-

մանյան կայսրության հետ համատեղ Անդրկովկասու՛մ հանդես գալ ընդ-

դեմ Ռուսաստանի: Համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո իրանական 

դեսպանը Լոնդոնից անմիշապես մեկնում Է հ՛այրենիք169: 

Լոնդոնի համաձայնագիրը կնքվելուց հետո Իրանի և Թուրքիայի 

միջև սկսվում են նախնական բանակցություններ հաշտության պայ-

մանագիր կնքելու վերաբերյալ։ Թուրքիան մեծագույն շահագրգռվածու-

թյուն Էր դրսևորում արագ ավարտելու այդ բանակցությունները և շու-

տափույթ կերպով կնքելու հաշտություն, որպեսզի հնարավորություն 

ստանա իր բոլոր ուժերը նետելու Հունաստան այնտեղ ապստամբու-

թյունը ճնշելու համար: 

Այսպիսով 1ւ անցյալում՝'0, 1ւ ներկայումս171 գրականության մեջ 

"» Տե՛ս С Ս. АИсМзоп. А соИесМоп օք (геаМея. е п ^ а ^ е т с т з , агк) $апас!.ч 
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տ արածում գտած այն տեսակետը, որ իբր Աբրաս միրզայի բանակում 

սկսված խոլերայի համաճարակը ստիպեց նրան համաձայնվելու զոր-

քերը ետ քաշել գրաված տերիտորիաներից և սկսել հաշտության բա-

նակցություններ, չի համապատասխանում իրականությանը։ 

Րացի վերոհիշյալ հանգամանքներից ի՞նչը ստիպեց իրանական 

կառավարությանը հրաժարվել Թուրքիայի դեմ բարեհաջող պատերազ-

մում իր հաղթանակի պտուղները քաղելու հնարավորությունից։ 

Նախ, շահական կառավարությունը, որը դեռևս չէր հրաժարվել 

Անդրկովկասում իր տիրապետությունը վերականգնելու մտադրությու-

նից և արդեն վերցրել էր Ռուսաստանի դեմ նոր պատերազմի նախա-

պատրաստման կուրս, ձգտում էր առաջիկա այդ պատերազմի ընթաց-

քում կամ հանդես գալ Թուրքիայի հետ համատեղ և կամ ծայրահեղ 

դեպքում թուրքական սահմանի կողմից ապահովել իր թիկունքը։ Դրա 

անհրաժեշտությունը թելադրվում էր նաև նրանով, որ Թուրքիայի հետ 

հաշտության կնքումը անգլիացիների կողմից դիտվում էր որպես պար-

տադիր պայման Իրանին ռազմական և ֆինանսական օգնություն ցույց 

տալու հարցում։ Իսկ առանց այդ օգնության բացառվում էր նոր պատե-

րազմը Ռուսաստանի դեմ։ 

Մյոլս կողմից, Իրանում շարունակվող ներքին ցնցումները (էսմա-

յիլիթների ապստամբությունը Յազդում, միրզա Խալի լ Օլլայի շարժումը 

Քերմանշահոփմ, թուրքմենների ապստամբությունը Խորասանում172 և 

այլն) ստիպում էին իրանական կառավարող վերնախավին անհապաղ 

դադարեցնել պատերազմը Թուրքիայի հետ և լրջորեն զբաղվել այդ ա-

պըստամբությունների ճնշման և երկրի ներքին կյանքը ինչ-որ չափով 

կայունացնելու հարցերով, որը կենսական անհրաժեշտություն էր Ռուսաս-

տանի դեմ նախապատրաստվող ծանր պատերազմի նախօրյակին։ 

Բացի այդ, 1821—1823 թթ. պատերազմի շրջանում Իրանը որո-

շակիորեն կորցրեց իր ազդեցությունը ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Իրանի 

քրդերի շրջանում, որոնց հետ կառավարող շրջանները մեծ հույսեր էին 

կապում Ռուսաստանի դեմ առաջիկա պատերազմում օգտագործելու 

խնդրում։ Աբբաս միրզայի բռնի միջոցառումները քրդական զանգված-

ներին ընդգրկելու իր բանակի շարքերը ուժգին դժգոհությունների տե-

ղիք տվեցին ցեղերի շրջանում։ Հետևանքը հանդիսացավ այն, որ, օրի-

նակ, Բայազետի պաշարման ժամանակ Հայդերանլու ցեղի քրդերը գըլ-

խովին ճանաչեցին Բ. Դռան իշխանությունը, իսկ Ռուսաստանին սահ-

1,1 ՀյՆձձյՏևյ_ նշվ. աշխ., էշ 44—49։ 
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Iքանակից մի շարք քրդական ցեղեր դիմեցին Կովկասի ռուսական իշ-

խանություններին, խնդրելով թույլ տալ իրենց տեղափոխվելու Անդըր-

կովկասում նոր նվաճված ռուսական տիրապետությունները և ընդունե-

լու ռուսական հպատակություն173։ 

Իրանա-թուրքական նախնական բանակցությունները ավարտվեցին 

հաշողությամբ և 1823 թ. հուլիսին Րաուֆ փաշան օսմանյան կառավա-

րության կողմից և միրզա Մոհամմադ Ալի Աշթիանին Իրանի կողմից 

ժամանեցին էրզրում հաշտության պայմանագիր կնքելու համար17*։ 

էրզրումի դաշնագիրը ստորագրվեց 1823 թ. հուլիսի 28-ին (1238 թ. 

Զիլղադեյի 1 9 ֊ ի ն ) " յ ։ Այն սուլթանի կողմից հաստատվեց նույն թվա-

կանի դեկտեմբերին, իսկ շահը ռատիֆիկացիայի ենթարկեց 1824 թ. 

հունվարին 

Պայմանագրի ներածական բաժնում նշվում էր, որ վերականգնվում 

են երկու պետությունների սահմանների պատերազմից առաշ եղած ։[ի-

ճակը, այսինքն՝ տերիտորիալ ստատուս֊քվոն, կողմերը պարտավոր-

վում են վերադարձնել ռազմագերիներին և այլն։ 

Իրանը պարտավորվում էր պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրվա 

ընթացքում Թուրքիային վերադարձնել այն բոլոր հողերը, քաղաքները 

և գյուղերը, որոնք գրավել էր պատերազմի ընթացքում։ 

Պայմանագրի առաշին հոդվածում նշվում էր, որ կողմերը իրենց 

վրա պարտավորություն են վերցնում չմիշամտ՚ել միմյանց ներքին գոր-

ծերին ընդհանրապես և Բաղդադի փաշալիքում և Քրդստանռւմ մաս-

նավորապես։ Նկատի ունենալով սահմանամերձ շրջաններում քրդական 

ցեղերի անընդհատ տեղաշարժերը մի երկրից մյուսը և դրա հետևան-

քով երկու պետությունների միշև առաջացող անընդհատ վեճերը, նա-

խատեսվում էր պայմանավորվածություն ձեռք բերել որոշելու համար 

նրանց կողմից արոտավայրերից օգտվելու հարկերի չափը: 

173 77. И. Аверьянов, նշվ. աշխ., էշ 31։ 
114 I նշվ. աշխ., էշ 37։ 
175 Այս պայմանագրի լրիվ տեքստը տե՛ս «Материалы для географин Азиат-

ской Турции и Персии. Путевой журнал Е. И. Чирикова, русского комиссара-
посредника по турецко-персидскому разграничению, 1849—1852», СПб., 1875, 
с т р . 6 3 8 6 4 8 . Պայմանագրի պարսկերեն բնագրի տեքստը տե՛ս л ц л ^Т п 

նշվ. աշխ., էչ 31—Зв, 

О. БсЫесМа- ՝ХГ$5еЪ.гй, նշվ. աշխ., էշ иг, 

:170 



Երկրորդ Հոդվածում թուրքական կառավարությունը իր վրա պար-

աավորություն էր վերցնում Օսմանյան կայսրության տերիտորիայում 

գտնվող մաՀմեդական սրբավայրեր Մաք՚քե և Մադինե, ինչպես նաև շի-

իթական սրբավայրեր Քարրալա և նաջաֆ ուխտագնացության մեկնող 

պարսկաՀպատակների նկատմամբ վերաբերվել բարյացակամորեն և 

նրանցից աղևս չգանձել այնպիսի մաքսատուրքէւր, ինչպիսիք են «դուր-

մանյյ, «բաշը» և այլն։ նախատեսվում Էր նաև Օսմանյան կայսրությու-

նում առևտուր անող իրանական վաճառականներից գանձել 4% ֊ ի մաք-

սատուրք, այսինքն այնքան, որքան գանձվում Էր թուրքաՀպատակ վա-

ճառականներից: Պայմանագրի այս կետը նպատակ ուներ խրախուսել 

իրանական ապրանքների ներմուծումը Օսմանյան կայսրություն և վե-

րականգնել պատերազմի Հետևանքով ընդՀատված իրանա-թուրքական 

առևտուրը։ Ընդ որում քանի որ Գյուլիստանի պայմանագրով նախա-

տեսված Էր Ռուսաստանում իրանական վաճառականներից գանձել Տ°!օ-ի 

մաքսատուրք, Թուրքիան միտումնավոր կերպով այն իջեցնում Էր, դարձ-

նելով 4%, որպեսզի իրանական առևտուրը Ռուսաստանից շեղվի դեպի 

Թուրքիա։ Այս քաղաքականության արդյոմւքները չստիպեցին երկար 

սպասեցնել տալ իրենց։ Տրապիզոն—Էրզրում—Թավրիզ առևտրական ճա-

նս, պա րՀ ով Թուրքիայի և Անգլիայի Հետ Իրանի առևտուրը կրկին աշ-

խուժացավ և ընղ{Հակառակը՝ Ռուսաստանի Հետ կտրուկ նվազեց՝17։ 

Քիչ ավելի ուշ անգլիացիները Տրապիզոնում և էրզրում ում բաց 

արին անգլիական առևտրական ընկերությունների մշտական ներկա-

յացուցչություններ, որոնք աննախընթաց չափով աշխուժացրին առև-

տուրը ոչ միայն Իրանի, այլև նրա վրա յով նաև Ասիայի ներքին շրջան-

ների Հետ՝7*։ 

Պայմանագրի երրորդ Հոդվածը ամբողջապես նվիրված էր քրդա-

կան Հարցին։ նրա էությունը կայանում էր նրանում, որ արգելքներ 

ստեղծվեին քրդերի մեկ երկրից մյուսը կամայական տեղափոխություն-

ների առջև և որոշեին այս կամ այն ցեղի Հպատակության Հարցը։ 

Չորրորդ Հոդված՛ը, որը Հանդիսանում էր երրորդի օրգանական 

շարունակությունը, նախատեսում էր «սանձաՀարեբ քրդերին և նրանց 

պաՀել իրենց Հսկողության ներքո։ Մասնավորապես նշվում էր, որ մեկ 

177 Տե՛ս Ю. Гагемейстер, О европейской торговле в Турции и Персии, 
СПб., 1838, стр. 94. 

" в տե՛ս Вигцезз, А ЬПе! поНсе гевресИп^ էհտ иас1е о! 1Ье իյօՈհ рго\'1п-
сеэ օք Рег51а. „ТЬе РогНоПо", Լօոճօո, 1836, УО1. X, р р. 357—359; „Роуа! 
Сеп1га1 Аэ!ап Лоигпа1", Լօոճօո, 1944, \ ՚օ1. ЬХХХ, р. р. III—IV. 
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երկրից մյուսը փախչելու դեպքում տեղի իշխանությունները քրդերիՆ 

՛պետք է տրամադրեն հպատակություն կամ վերցնեն հովանավորու-

թյան տակ։ 

Հինգերորդ հոդվածով կարգավորվում էր պատերազմի ընթացքում 

Օսմանյան կայսրության տերիտորիայում եղած պարսիկ վաճառական-

ներից բռնագրավված ապրանքների հարցը։ Վեցերորդ հոդվածը վերա-

բերում էր ժառանգության հարցերին և վերշապես յոթերորդ հոդվածում 

նշվում էր, որ «երկու պետությոմւների միշև բարեկամությունն ամրա-

պնդելու նպատակով.» յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ կողմերը պետք 

է միմյանց մոտ ուղարկեն իրենց ներկայացուցիչներին՝ վիճելի հարցե-

րի վերաբերյալ բանակցելու նպատակով։ 

Երկու երկրների միշև սահմանները ճշտելու հարցում էրզրումի 

պայմանագիրը համարյա կրկնում էր 1639 թ. Ջոհարի պայմ ան ագրի 

համապատասխան բաժինը։ Բացառություն էր կազմում Զոհաբի շրշանի 

պատկանելության վերաբերյալ հարցը, որը 1639 թ. պայմանագրով 

անցնում էր Թուրքիային, մինչդեռ 1823 թ. էրզրումի դաշնագիրը կնքե-

լու պահին այն գրավվել էր Իրանի կողմից և վերշինս (ինչպես նաև Ա ֊ 

խոլրիքի շրշանը) ոչ մի գնով չհամաձայնվեց հանձնել Օսմանյան կայս-

րությանը179։ 

էրզրումի պայմանագիրը ստորագրելուց անմիշապես հետո Իրանը 

Օսմանյան կայսրությանը վերադարձրեց պատերազմի ընթացքում գրա-

ված բոլոր քաղաքները, այդ թվում նաև Արճեշը, Մալազկերտը, Հախ֊ 

լաթը, Բաղեշը, Վանը, Բայազետը, Սոլեյմանիեն, •Բիրքուքը, Մոսուլը և 

ա յլն1*0։ 

Ռուսները կասկածներ ունեին, որ էրզրումի պայմանագիրը պա-

րունակում է նաև գաղտնի մի հոդված, որով նախատեսվում է Թուրքիա-

յի օգնությունը Իրանին՝ ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այդ մասին Թավբիզից 

Երմոլովին ուղղված 1823 թ, օգոստոսի 5-ի նամակում գրում է Ամ բուր-

գերը1*1։ Հիշյալ տեղեկությունը հաստատվում է նրանով, որ էրզրումի 

պայմանագիրը ստորագրվելուց անմիշապես հետո հատուկ հանձնարա-

րությամբ Կոստանդնուպոլիս է ուղարկվում շահի դեսպան միրզա Ֆայզ 

Օլլան, որը խնդրում է սուլթանի աշակցությոմւը «Ռուսաստանի դեմ 

ենթադրվող պատերազմում»։ Ի պատասխան դրա, սուլթանը «իբր թե 

179 В. Փ. Минорский, Турецко-персидское разграничение, Пг., 1916, стр. 
2—3. 
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Համաձայնվել է շաՀի առաջարկի Հետ և. խոստացել է նրան օսմանյան 
Դռան կողմից ամեն տեսակի օգնությո&ձ՝-ո։ 

Ռուս֊իրանական պատերազմի նախօրյակին '(1825 թ. Հոկտեմ-
բերին) դեսպանի լիազորություններով օժտված Դավիթ բեկ Ծատուրյան 
մելիք ՇաՀնազարյանցը շաՀի կողմից ուղարկվում է Կոստանդն ոլպոլիս, 
որպեսզի «Հորդորի Բ. Դռանը միավորվելու Պարսկաստանի Հետ ընդդեմ 
Ռուսաստանի»1**, կամ այլ կերպ ասած Հիշեցնել տա սուլթանին իր 
վրա վերցրած դաշնակցային պարտավորությունները։ Իրանական պատ-
մաբան յքամիլ Ղուղան լուն ևս Հաստատում է էրզրում ի պայմանագրում 
գաղտնի Հոդվածի առկայությունը, ցավելով, որ այդ Հոդվածը երկրորդ 
ռուս֊իրանական պատերազմի շրջանում չգործադրվեց։ նա այդ պայմա-
նագիրը գնահատում է որպես «փոխօգնության Համաձայնագիրյ»'"*4» 

Այսպիսով, ինչպես իրավացիորեն նշում է սովետական պատմա-
բան Լ. Ս. Ս եմյոնովյը, «ԹեՀրանի, I)տ ամ բուլի և Լոնդոնի դաշինքը Հա-
մարյա վերականգնվեցЛ185» Գլխավորապես Հանուն այդ դաշինքի Իրանը 
Հրաժարվեց տերիտորիալ այն ձեռքբերումներից, որ նա ունեցել էր 
Արևմտյան Հայաստանում և Միջագետքում։ Հետևաբար, նախաՀեղափո-
խական շրջանի ռուս պատմագրության (Վ. Պոտտո, Ա. Շերբատով, 
Ն. Դուբրովինա և այլն) այն տեսակետը, որ Իրանը Հրաժարվեց իր նվա-
ճած տերիտորիաներից, վախենալով, որ Թուրքիան Հունաստանից զոր-
քեր կտեղափոխի ասիական ճակատ Իրանի դեմ նետելու Համար, ան-
ընդունելի է և Հեռու է իրականությունից։ 

1821—1823 թթ. իրանա-թուրքական պատերազմի դադարեցումը 
ունեցավ մի շարք լուրջ Հետևանքներ Մերձավոր և Միջին արևելքի քա-
ղաքական իրադրության վրա։ նախ Անգլիան վերստին վերականգնեց 
իր սասանված դիրքերը Իրանում և մասնավորապես Պարսից ծոցի շըր-
ջանոլմ։ 1823 թվականից նկատվում է Իրանում անգլիական գործակա-
լության գործունեության աննախընթաց ակտիվացում։ Բրիտանական 
դեսպանորդ Ջոն Մակդոնալդը դառնում է ՖաթՀ Ալի շաՀի առաջին խոր֊ 
Հըրդականը: Իրանական բազմաթիվ բարձր աստիճանավորներ փաստորեն 
վերածվում են անգլիական միսիայի վարձու գործակալության։ Այսպես, 

18? Мадатов-Вельяминову, 6 апреля 1826, АКАК, т. VI, ч. 2, стр. 343. 

И ՛ Տե՛ս „ТЬе Ая1аПс Лоигпа1", УО1. 22, 1826, р. 734. 
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1,6 В. Потто, ԿՎ- աշխ., հ. 3։ А. П . Щ е р б а т о в , "եշվ. աշխ., Н . Ф. Д у б р о . 

вин. "եշվ. աշխ., 
:173 



արտաքին գործերի ղեկավար Արոլ Հասան խանը գաղտնի կերպով անգ-

լիացիներից սկսում է ստանալ տարեկան 3000 թուման՝'8' ։ նույն կերպ 

վճարվում են նաև շահի առաշին մինիստր Ալլա յար խանը և շիի թական 

հոգևորականության ազդեցիկ ղեկավար մոշթահեդՍեյեդ Մոհամմագը: 

Ռուսների ազդեցությունը, ընդհակառակը, կրկին գնում է դեպի 

անկում» Իրանը նոր եռանդով սկսում է նախապատրաստվել պատե-

րազմի Ռուսաստանի դեմ՝ դարձյալ ապավինելով Անգլիայի օգնությանը; 

Միաժամանակ ռուսական կառավարության դիվանագիտական ան-

հաջողությունները՝ հույն-թուրքական կոնֆլիկտին պետությունների 

կոլեկտիվ միշամտություն կազմակերպելու գործում, Թուրքիա յում ըն-

կալվեցին որպես միշազգային ասպարեզում Ռուսաստանի քաղաքական 

մեկուսացման հասունացման հայտանիշ։ Դրա հետևանքով Օսմանյան 

կայսրության կառավարող շրշանների մոտ ռևանշիստական տրամա-

դրությունները կրկին ուժեղացան, որոնք իրենց արտահայտությունը 

գտան Ռուսաստանի հետ կնքված նախկին պայմանագրերը վերանայելու 

ձգտման մեշ ոչ միայն նեղուցների ռեժիմի և դանուրյան իշխանություն-

ների ստատուսի, այլև կովկասյան սահմանների հարցում11*։ 

Թուրքական այդ քաղաքականության դրսևորումներից մեկը հան-

դիսացավ նաև այն, որ Р. Դուռը Լոնդոնի հետ համատեղ աշխատում էր 

հավաստիացնել շահին, որ առաշիկա ռուս-իրանական պատերազմի 

դեպքում Թուրքիան անվերապահորեն հանդես կգա Իրանի դաշնակցի 

դերում։ «Մահմուդ 11-ը,—գրում է Ա. Դերիդուրը,—նախապես հաշվի 

էր առնում այն օգուտները, որոնք Թուրքիային կարող էր տալ այդ պա-

հին հասունացող կոնֆլիկտը Ռուսաստանի և Պարսկաստանի միշև և 

խորհուդներ տալով Թեհրանի արքունիքին, անկասկած, անում էր հնա-

րավոր ամեն ինչ, որպեսզի այդ բախումը դաոնա անխուսափելիյ>189» 

Իսկ Անգլիան հրահրելով ռուս-իրանական պատերազմ, ձգտում էր 

Ռուսաստանին շեղել մերձավորարևելյան պրոբլեմներից և բացի այդ 

կանխել նրա ռազմական ելույթի հնարավորությունը Թուրքիայի դեմ։ 

Անգլիական դիվանագիտությանը մասամբ հաջողվեց հասնել այդ նպա-

տակին, քանի որ ռուս-իրանական պատերազմը նշանակալիորեն արգե-

լակէ ց դիվանագիտական այն գրոհի զարգացումը, որ նիկոլայ 1-ը 

ձեռնարկել էր Օսմանյան կայսրության դեմ։ 

187 АКАК. Т. VI, Ч. 2, № 573.Վացենկոյի 1825 թ. հունիսի 11-ի զեկուցագիրը, 
188 А. В. Фадеев, Россия и восточный кризис 20-х годов XIX в., Москва, 

1958, стр. 97. 
189 А. Дебидур, նշվ. աշխ., հ. 1, էշ 259, 
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Ռուսաստանի գահը ստանձնելուց ընդամենը երկու ամիս անց, 

1826 թ. մարտի 17-ին Նիկոլայ 1-ը հրամայեց սուլթանին հանձնել 

վերջնագիր (Մինլակիի նոտան), որը վկյոյում էր ալն մասին, որ Ռու-

սաստանը մտադիր է Օսմանյան կայսրության հետ իր բազում վեճերը 

լուծել պատերազմի միջոցով։ Անտարակույս, այս վերջնագիրը է՛լ ավելի 

էր մեծացնելու Մահմուդ 11-ի շահագրգռվածությունը ռուս֊իրանական 

պատերազմի շուտափույթ բռնկման ուղղությամբ, որը կստիպեր Ռու-

սաստանին ավելի զիշոզ լինել Մերձավոր արևելքի հարցերում ե ապա 

ա ւգ պատերազմը հնարավորություն կտար կայսրությունում վերջնակա-

նապես վերացնել յենիլերիների զորամիավորումները և ավարտել նոր, 

եվրոպական տիպի կանոնավոր բանակի ստեղծումը։ Բնականաբար, 

սուլթանը շահագրգռված էր նաև Ռուսաստանի դեմ առաջիկա պատե-

րազմում համագործակցել շահի հետ։ Պատահական լէ, որ ռուս֊իրա-

նական պատերազմի նախօրյակին, Մահմուդ 11-ը հետևողականորեն 

սկսում է համոզել Ֆաթհ Ալի շահին, որ ինքը պատրաստվում է շուտով 

պատերազմելու Ռուսաստանի դեմ, դրանով իսկ աշխատելով հնարավո-

րին լափ արագացնել Իրանի ելույթը։ 

Այսպիսով, Օսմանյան կայսրության և Մեծ Բրիտանիայի դիվանա-

գիտական ջանքերէI շնորհիվ ռուս֊իրանական նոր պատերազմի բռնկու-

մը նշանակալիորեն արագացավ։ 

1826 թ. հունիսի 23-ին անգլիացիների կողմից հրահրվող իրանա-

կան բարձր հոգևորականությունը հրապարակեց ֆեթվա Ռուսաստանի 

դեմ «սրբազան պատերազմի» մասին, իսկ նույն թվականի հուլիսին իրա-

նական բանակը անակնկալ հարձակում գործեց ռուսական զորքերի վրա։ 

Ռուս֊իրանական այս նոր պատերազմը նշանակալիորեն ընդլայ-

նեց արևելյան ճգնաժամի շրջանակները, տարածվելով նաև Միջին արե-

վելքի վրա և նպաստեց այդ ճգնաժամի է՛լ ավելի սրմանը։ 

Պատերազմի հենց սկզբում իրանական կառավարող շրջանները 

բացահայտ կերպով սկսեցին դրսևորել իրենց համերաշխությունը Թուր-

քիայի հետ։ Այսպես, Երևանի սարդար Հոսեյն խանը իր բանակի ատե-

լությունը Ռուսաստանի դեմ բորբոքելու նպատակով հայտարարում ՚ է, 

որ «ռուսները խրախուսում են հույներին ոլնլացնելու թուրքերի իշխա-

նությունը և վերականգնելու հունական թագավորությունը»՝90։ Միանգա-

մայն ակնհայտ է սարդարի ձգտումը Ռուսաստանի դեմ պատերազմին 

հաղորդելու իսլամի պաշտպանության համար «սրբազան պատերազմի» 

բնույթ։ 

190 А. В. Фадеев. նշվ. աշխ., էշ 145։ 
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Թուրք-ի բանական մահմեդական համերաշխության և համատեղ 
«շահաթի» հարցը լրշորեն մտահոգում է ռուսական իշխանություններին։ 
Պատահական չէ, որ Ա. Պ. Երմոլովը ցարին ուղղված իր հաղորդագրու-
թյուններից մեկում գրում է. «Պարսիկների կողմից մեր դեմ սկսված 
պատերազմը կարող է օտտոմանյան Դռանը ևս մղել նույնպիսի քայլի։ 
Կգտնվեն դաշնակիցներ (իմա՝ անգլիացիները—՛Լ- Р . ) » որոնք կներշըն-
լեն նրան (սոզթանին—4՛ Ր.)ւ որ անհրաժեշտ է օգտվել ստեղծված իրա-
դրությունից, որ պարսկական պատերազմը կշեղի մեր զորքերի մի մա-
սին և դրանով իսկ կհեշտացնի թուրքական բանակների գործողություն-
ները մեր դեմ»1'1։ Այդ տիպի ներշնչումները ցայտուն ձևով դրսևորվե-
ցին Ակկերման քաղաքում 1826 թ. հուլիսի 1 ֊ին սկսված ռուս-թուրքա-
կան բանակցությունների ժամանակ, որտեղ թուրքական պատգամ ա-
որությունը դիմում էր բանակցությունների ձգձգման կամ ռուսական 
առաշարկությոլնները սաբոտաժի ենթարկելու տակտիկային, համոզված 
լինելով, որ պատերազմը Իրանի հետ կկաշկանդի ռուսներին և հնարա-
վորություն չի տա նրանց Թուրքիայի նկատմամբ կենսագործելու վճռա-
կան գիծ։ Այդ տեսակետը լրիվ բաժանվում էր անգլիացիների կողմից։ 
1826 թ. սեպտ եմբերիՆ Ա. Վելլինգ տոնը Ջ* Մալկոլմին ուղղված իր 
գաղտնի նամակում գրում է, որ аպարսիկների հարձակումը» հավանա-
բար Ռուսաստանին կդարձնի «ավելի չափավոր Ակկերմանում վարած 
բանակցությունների ժամանակ»™։ 

Այսպիսով, և՛ Թուրքիան, և՛ Անգլիան Իրանի հաշվին աշխատում էին 
կարգավորել սեփական գործերը։ Մինչդեռ Իրանը • իր համար միանգա-
մայն անբարենպաստ պայմաններում մտավ այդ վտանգավոր պատե-
րազմի մեջ, մեծ հույսեր կապելով Թուրքիայի միաժամանակյա ելույթի 
և Անգլիայի ռազմական ու ֆինանսական օգնության հետ19*։ 

1826 թ. սեպտեմբերին Շամխորի և Ելիզավետպոլի (Գյանշա) տակ 
Աբբաս միրզայի բանակի կրած պարտությունը ստիպեց Թուրքիային ա-
րագացնել Ակկերմանի կոնվենցիայի ստորագրումը (1826 թ. սեպտեմ-
բերի 25-ին)։ 

Այսպիսով, հակառակ իրենց բոլոր խոստումներին, Թուրքիան և 
Անգլիան լքեցին Իրանին, նրան մեն-մենակ թողնելով ահարկու հակա-
ռակորդի դեմ։ 

181 նույն տեղում։ 
1 , 1 ИР. К а у е , ТЬе Ше апй соггезропйепсе օք յ . Ма1со1ш, УО1. II, Լօոժօո— 

ВошЬеу, 1856, р. 450. 
1И Л. С. СеМеНОв, նշվ. աշխ., էշ 109, 
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Այն բանից Հետո, երբ Թուրքիան սերմեց պետությունների պա-

հանջը Հունաստանին ինքնավարություն տրամադրելու վերաբերյալ, 

նրա և եոյակ դաշինքի միչև հարաբերությունները խիստ սրվեցին: 

1827 թ. Հո կտեմ բերի 20-ին Անգլի այի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի 

միացյալ նավատորմը Նավարինի ծովախորշում ջախջախեց թուրք-

եդիպտական նավատորմը։ Այդ պարտությունը է՛լ ավելի մեծացրեց 

սուլթան Մահմուդ 11֊ի շաՀ ա գրգռված ութ չուն ը ռուս֊իրանական պատե-

րազմ ի շարունակման մեջ, Հետա ձգելու Համար Ռուսաստանի Հարվածը 

Թուրքիային։ ՊատաՀական չէ, որ երբ 1827 թ. ռազմական կամպա-

նիայի ընթացքում իր կրած խոշոր անՀաջողությունների Հետևանքով 

Իրանը ստիպված եղավ ռուսների Հետ բանակցություններ վարել Հաշ-

տության պայմանագիր կնքելու Համար, սուլթանը Համոզում էր շաՀին 

չդիմել այդ քայլին և շարունակել պատերազմը194« Այդ մասին տվյալ-

ներ բերելով, Ալի Աքբար Բինան գրում է. «Երբ Հաշտության պայմա-

նագրի նախագծի բովանդակությունը հաղորդվեց ԹեՀրան, շահը գըտ-

նըվում էր օսմանյան կառավարության ազդեցության ներքո և հավա-

նություն չտվեց այդ նախագծինЛ195» Նշված փաստը Հաստատվում է նաև 

•այլ տվյալներով. Հիմնվելով Կոստանդնուպոլսում ավստրիական դես-

պան Օտտենֆելսի Հաղորդագրության վրա, ավստրիական դիվանագետ 

3). Գենտցը նշում է. «Թուրքիայում մեծ Հույսեր են կապում Պարսկաս-

տանի Հետ Ռուսաստանի զինադադարի խզման կապակցությամ բ, որով֊ 

Հետև շաՀը չի Հաստատել իր լիազորների կողմից ստորագրած Հաշտու-

թյան նախնական պայմաններըЯ198» 

Իսկ ռուս դիվանագետ Մ. Մինչակին գրում է. «Բ. Դուռը շատ է 

ցանկանում, որ ԴեՀքարգանում բանակցությունները խզվեն»1'7։ 

1827 թ. դեկտեմբերի 20-ին Թուրքիան չեղյալ Հայտարարեց Ակկեր-

մանի Համաձայնագիրը։ Սուլթանը Հրապարակեց դիմում, ուղղված նա-

հանգների կառավարիչներին, որտեղ նա կոչ էր անում բոլոր մաՀմեդա-

կաններին ոտքի կանգնել իսլամը և կայսրությունը պաշտպանելու Հա-

մար։ Ռուսաստանը այդ քայլը գնաՀատեց որպես իր դեմ ուղղված 

թշնամական միջոցառում և 1828 թ. ապրիլի 26-ին պատերազմ Հայ-

տարարեց Թուրքիային։ 

194 А. Двбидур, նշվ. աշխ., հ. 1, էշ 273—274։ 
"5 ԼԼ-Օ ^ կվ- աշխ., հ. 1, Էշ 240—241։ 
196 АВПР, ф. Канцелярия, 1828, д. 854, л. 89. 
197 АВПР, ф. Канцелярия, 1828, д. 859, л. 47. 
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Ռուս ֊թուրքական այս պատերազմը մեծ տագնապ առաջ բերեց 

Անգլիայի և Ֆրանսիայի կառավարությունների մեջ, որովհետև նրանք 

կասկածներ չունեին Ռուսաստանի հաղթանակի մեջ և վախենում էին, 

որ նա միանձնյա կերպով կլուծի հունական հարցը։ 

Ռուսաստանի գեմ դիմադրությունը կորովի դարձնելու նպատակով 

Անգլիան կրկին ձեռնամուխ է լինում Երանի և Թուրքիայի ռազմական 

ջանքերի միավորմանը։ Նախ նա աշխատում է հասնել նրան, որ ռու-

սական զորքերը դուրս բերվեն Երանական Ատրպատականից, որպեսզի 

ապահովվեն թուրքական բանակի թևերը Արևմտյան Հայաստանում և 

Քրդստանում և պայմաններ ստեղծվեն իրանական և թուրքական բա-

նակների միավորման համար։ Այնուհետև, Թեհրանում անգլիական դես-

պան Մակդոնալդը և Աբբաս միրզան սկսում են կանոնավոր կապեր 

պահպանել Թուրքիայի հետ, որն իր հերթին Վանի, էրզրումի և Կայէսի 

շրջաններում սկսում Է զորքեր կենտրոնացնել և առաջարկում Է դրանք 

միավորել իրանական բանակի հետա։ 

Ռուս-թուրքական պատերազմի նախօրյակին և ընթացքում Բ. Դռան 

կողմից իրականացված դիվանագիտական քայլերը գալիս են հաստա-

տելու այն փաստը, որ նա մեծ հույսեր Էր կապում ոչ միայն Անգլիայի 

ու Ավստրիայի, այլև Երանի օգնության հետ։ Եվ դա հակառակ այն բա-

նի, որ Օսմանյան կայսրության ֆեոդալա-պահպանողական շրջանների 

որոշ ներկայացուցիչներ, ինչպես, օրինակ, Մաքքեի և Մադինեի պահ-

նորդ, բարձրաստիճան հոգևորական Քեշիշի զա դե Եզզեթ մոլլան և 

այլն, լինելով ավելի զգույշ ու հեռատես և զգաստորեն գնահատելով 

կայսրության ներքին վիճակը, խորհուրդ Էին տալիս սուլթանին առա-

ջին հերթին հենվել երկրի սեփական ուժերի վրա և մեծ հույսեր չկապել 

պետությունների օգնության հետ, որոնք, նրանց կարծիքով, կա՛մ զբաղ-

ված Էին իրենց սեփական պրոբլեմներով, ինչպես Երանը, և կա՛մ իրենք 

Էին պատրաստ առիթի դեպքում զավթելու օսմանյան տիրույթները, 

ինչպես Անգլիան, Ավստրիան և Ֆրանսիան199< 

Սակայն նման տեսակետները չէին բաժանվում թուրքական կառա-

վարող շրջանների մեծամասնության կողմից։ Պատահական չէ, որ Ռու-

սաստանի և Երանի միշև 1828 թ. փետրվարի 10-ին, Թուրքմենչայի 

հաշտության պայմանագրի կնքման լուրը ունեցավ ջղայնացնող ներ-

գործություն և մեծ տագնապ առաշ բերեց Կոստանդնուպոլսում։ 1828 թ. 

198 Б. П. Балаян, նշվ. աշխ., а 216։ 
199 В. И. Шеремет, Турция и Адрианопольскнй мир 1829, Москва, 1975, 
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մարտին թուրքական մայրաքաղաքից ռուսական դիվանագետները Հա-

ղորդում էին, որ тայնտեղ վախենում են, որ ռուսները դեսանտ կհանեն 

Անատոլիայի ափերը և Պասկևիլի բանակը կներխուժի թուրքական տե-

րիտորիա/?'՜։ 

նույնիսկ Թուրքս ենչաչի պայմանագրի կնքումից Հետո Р. Դուռը 

իր Հույսերը չէր կտրում նրանից, որ Իրանը կշարունակի պայքարը Ռու-

սաստանի դեմ։ Այդ մասին է վկայում Հետևյալ փաստը. 1828 թ. ապ-

րիլին (հուսա ստ ան ի Հետ կնքած Հաշտությունը շնորՀավորելու պատըր-

վակով ԹեՀրան է մեկնում դեսպանորդի լիազորություններով օժտված 

թուրքական մի դիվանագետ, որին իրականում Հանձնարարված էր շա-

հին առաջարկել դաշինք՝ Ռուսաստանի դեմ։ նրա խնդիրն էր նաև Հնա-

րավորության սահմաններում չեզոքացնել Աբրաս միրզայի Հա կա թուր-

քական տրամադրությունները101 ։ Այդ բանակցություններին անմիջա-

կան մասնակցություն էր ցուցաբերում նաև անգլիական դեսպան Ջ• 

Մակդոնալգը102։ Մաքնեյլի Հաղորդած տեղեկությունների Համաձայն 

շաՀը, սակայն, անվստաՀություն է Հայտնում թուրքական առաջարկ-

ների նկատմամբ, կտրականապես մերժելով ռազմական դաշինքի վե-

րաբերյալ առաջարկը203 < Իր այդ գիծը նա պատճառաբանում է նրա-

նով, որ Հակառակ բազմաթիվ խոստումների, Իրանի Համար ճգնաժա-

մային պաՀերին իր պետությունը Թուրքիայից ոչ մի անգամ չի ստացել 

ռեալ օգնություն։ Իրականում շաՀական արքունիքին զգաստացնում էր 

Թուրքմենչայի պայմանագրի խախտման ծանր Հետևանքների Հեռա-

նկարը և ռուսական զենքի Հաղթանակի նկատմամբ կասկածներ չունե-

նալը։ Բացի այդ, մի շարք անուղղակի փաստեր վկայում են այն մա-

սին, որ Աբբաս միրզայի և նրա շրջապատի մարդկանց մոտ Հասունա-

նում էր այն միտքը, որ Թուրքիայի ծանր վիճակը Հիանալի հնարավո-

րություններ է ստեղծում Իրանի Համար տարածքային փոխՀատուցում 

որոնելու Օսմանյան կայսրության Հաշվին։ Ըստ երևույթին տեղյակ լի-

նելով Աբբաս միրզայի այդ մտորումներին, Քարբալայի գլխավոր մոշ-

թաՀեղը և Իրաքի մի շարք արաբական շեյխեր դիմում են գաՀաժառան-

գին, Հայտնելով, որ իրենք ցանկանում են ապստամբել թուրքերի դեմ 

և անջատվել սուլթանից, պայմանով սակայն, որ Աբբաս միրզան թե-

կուզ՛և մի ոչ մեծ բանակ ուղարկի Բաղդադի փաշալիք։ նույնպիսի ա -

200 ЦГВИА, ф. ВУА, Д. 996, Ч. I, Л. 4. 
=01 նույն տեղում, թ. 40։ Ц Г И А , ф. 1018, ОП. 2, Д. 315, Л. 2 . 
202 АКАК, т. VII, стр. 633. 
203 նույն տեղում, էչ 635։ 
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առաջարկով Աբրաս միրզային դիմում էր Սոլեյմանիեի Մոհամմադ 

(Մահմուդ) փաշան, խոստանալով նույնիսկ ֆինանսավորել այդ արշա-

վանքը երկու քուրուր գումարով։ Դեպքերին քաջատեղյակ Գրիբոյեդովը 

գրում է, որ Աբրաս միրզան պարզապես զորքեր չունի, հակառակ դեպ-

քում նա չէր հապաղի և ընդառաջ կգնար այդ առաջարկներին204; Որո-

շակի տվյալներ կան նաև այն մասին, որ Աբբաս միրզան ծրագրել էր 

այդ հարցի կապակցությամբ կապերի մեջ մտնել Ռուսաստանի հետէ 

Մասնավորապես նա մտադիր Էր անձամբ մեկնել Պետերբուրգ և ռու-

սական կառավարությանը առաջարկել ռազմական դաշինք Թուրքիա յի 

դեմ™։ 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թուրքիայի հետ դաշինքի 

մերժումը, առավել ևս Աբբաս միրզայի վերոհիշյալ տրամադրություն-

ները, որոնք, անշուշտ, գաղտնիք չէին կարող հանդիսանալ Թեհրանում և 

Թավրիզու մ վիտող անգլիական գործակալության համար, կարող են 

սրել անգլո-իրանական հարաբերությոմւները, Ֆաթհ Ալի շահը անո-

րոշ և մանվածապատ խոստումներ էր տալիս Թեհրանում գտնվող թուր-

քական դեսպանորդին, որ Իրանը Բ. Դռանը կցուցաբերի դիվանագի-

տական օգնություն'0', բնավ չպարզաբանելով, թե դա ինչպես, ինչ հար-

ցերում և ինչպիսի ձևերով պետք է կատարվի։ Հավաստելոլ համար, որ 

իր խոստումն ա նկեղծ է, շահը 1828 թ. Թուրքի ա է ուղարկում ոմն Սա-

դեզ խանի, որն ավարտել էր անգլիական Օստ-Հնդկական ընկերության 

կոլեջը և այդ առումով խիստ հարմար էր շահի համար, որովհետև, ան-

տարակույս, կապված էր անգլիացիների հետ և վերջիններս կասկածներ 

չէին կարող ունենալ նրա միսիայի և գործելակերպի նկատմամբ։ Իսկա-

պես, իրենց այգ գործակալի միշոցով անգլիացիները սկսում են Կոս-

տանղնուպոլսից ստանալ <гստույգ տեղեկությոձներմ07 ։ 

Համոզվելով, որ շահը խուսանավում է և այդ պարագաներում դըժ-

վար թե Թուրքիայի և Իրանի միշև ուղղակի բանակցությունները հան-

գեցնեն որևէ արդյունքի, բրիտանական կառավարությունը որոշում է 

մտնել խաղի մեջ և գործը ամբողջապես վերցնել իր ձեռքը։ 1828 թ» 

աշնանը պրեմիեր—մինիստր Ա. Վելլինգտոնը այդ ուղղությամբ ծավա-

ИМ Այգ մասին տե՛ս А. П. ЩврбатОв նշվ. աշխ., հ. 3, էշ 103։ Б. П. БаЛйЯН, 
՛նշվ. աշխ., Է9 238—237. 

205 АВПР, ф. «Консульство в Тавризе», 1829, д. 4, папка 2, лл. 116—118 ֊ 
(Տէտված է ըստ Б. П. Балаян, նշվ. աշխ-, էչ 237). Տե՛ս նաե՝ А К А К , т . VII,. 
стр. 654, 660—661. 

208 А. П. Щербатов, նշվ. աշխ., հ. 3, էշ 110-111։ 
207 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. I, л. 118 об; ЦГИА, ф. 1018, оп. 2, д. 315. 
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յում է բուռն գործունեություն, աշխատելով օգտագործել իր տրամադրու-

թյան տակ գտնվող բոլոր լծակները։ նրա Հրահանգով 0иսւ~Հնդկական 

ընկերության Հսկողական խորՀրդի նախագաՀ է. էլլենբորոն անմիջա-

պես մոբիլիզացնում է իր նյութական և դիվանագիտական Հնարավորու-

թյունները շաՀի վրա ճնշում գործադրելու նպատակովս, Իրանում ան-

դր/իական գործակալությունը կապեր է Հաստատում Անատոլիայի թուր-

քական փաշաների և քրդական ցեղերի առաջնորդների Հետ և այլն:. Պաս֊ 

կեիչը Հաղորդում է անգլիական դիվանագետների կասկածելի <гշրջա-

գայությունների մասին Մուշում, Մալաղկերտում և այլն և նրանց ակ-

տիվության մասին ռազմական գործողությունների կովկասյան թատե-

րաբեմում.»тг Իսկ Ջ՛ Մակդոնալդը ԹեՀրանում Հայտարարում է, որ 

եթե շաՀը պատերազմ Հայտարարի Թուրքիային, Անգլիան անմիջապես 

Հանդես կգա Իրանի դեմ210։ 

Տեղյակ լինելով այս բոլորին, ինչպես նաև Աբբաս միրզայի Հակա-

թուրքական տրամադրություններին, Պետերբուրգը, սակայն, աշխատում 

էր ռուս-թուրքական պատերազմում ապաՀովել լոկ Իրանի չեղոքու-

թյունը, ոչ մի փորձ չկատարելով Օսմանյան կայսրության դեմ ռուս֊ 

իրանական ռազմական դաշինք ստեղծելու ուղղությամբ։ նեսսելրոդեն 

կարգադրել էր Գրի բո յե դովին, իսկ մինչ այդ նաև Ամ բուրգերին <гպատ-

շաճ ձևով մերժել Աբբաս միրզայի նման առաջարկությունները»2՝'՝։ 

Ցարական կառավարող շրջանների և անձամբ արտաքին գործերի 

մինիստրի այս պասսիվ և անընդունելի գիծը սուր քննադատության է 

ենթարկվում Ա. Գրիբոյեդովի կողմից։ նա գտնում է, որ նախ անՀրա-

ժեշտ է կնքել ռուս֊իրանական ռազմական դաշինք, իսկ այնուՀետև 

Հասնել նրան, որ նույնպիսի դաշինք ստեղծվի Իրանի և Միջագետքի 

Հա կա թուրքական տրամադրություններ ոմւեցող շրջանների միջև։ Գրի֊ 

բոյեդովի կարծիքով, դա մեծապես կթեթևացներ Ռուսաստանի պատե-

րազմը Թուրքիայի դեմ։ Պասկևիչին գրած իր 1828 թ. դեկտեմբերի 3-ի 

նամակում նա Համարձակ կերպով շարադրում է իր վերոՀիշյալ ծրագի-

րը, Հատկապես շեշտելով, որ Ռուսաստանի շաՀերի տեսակետից միան-

գամայն կարևոր է Աբբաս միրզային զինել ընդդեմ թուրքերի։ նա նույ-

208 Տե՛ս А. УРеШп&оп, Пе5ра(С11ЕБ соггевропйепсе апй шешогапйа, УО1. V. 
Լօոճօո, 1873, рр. 115—120, 151—162; է- էլլեՆթոր*յէ օրագրից քաղվածքները 
—ե՛ս С. В. Шостакович, Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова, 
М„ 1960, стр. 227-228. 

209 А. П. ЩербаТОв, նշվ. աշխ., հ. 4, ՍՊԲ, 1896, էշ 103։ 
210 С. В. Шостакович, նշվ. աշխ., էշ 207։ 
211 АКАК, т. VII, стр. 622, 669. 

:181 



նիսկ հուշում է Պասկևիչին այդ առթիվ ուղղակի դիմել Նիկոլայ 1-ին՞-՝2։ 

Գրիբոյեդովի առաշարկություններում պարունակվում էր նաև կոնկրետ 

ստրատեգիական պլան՝ ռուսական և իրանական զինված ուժերի համա-

տեղ գործողությունների շնորհիվ էրզրումը և Բաղդադը գրավելու վե-

րաբերյալ13 

Սակայն տաղանդավոր դիվանագետի այս առաջարկությունները 

մնացին անհետևանք։ Քաջ տեղյակ լինելով հարցի վերաբերյալ Պետեր-

բուրգի կարծիքին, Պ ասկևիչը Գրի բո յեդովին գրած իր 1828 թ. դեկտեմ-

բերի 5-ի նամակում համոզում է նրան հրաժարվել հակաթուրքական 

ռուս-իրանական դաշինքի կնքման ուղղությամբ «ակտիվ առաջարկու-

թյուններից»21*։ 

Պ ասկևիչը, սակայն, դեմ չէր, եթե Իրանը ինքնուրույն կերպով, 

առանց Ռուսաստանի հետ դաշինքի, ռազմական գործողություններ ըս-

կըսեր Թուրքիայի դեմ։ Այդ դեպքի համար նա ուներ համակողմանիորեն 

մշակված մի ծրագիր։ Նրա կարծիքով, Բաղդադի ուղղությամբ իրանա-

կան բանակի ռազմ ական գործողությունները արաբական շեյխերի հետ 

սերտ համագործակցության պայմաններում կունենար այն հետևանքը, 

որ ռուսների կողմից էրզրումը գրավելուց հետո հնարավոր կլիներ նախ 

Դիարբեքիրը պահել ներխուժման սպառնալիքի տակ, այնուհետև ըս-

պառնալ Սիրիային և այստեղ միավորվելով թուրքերի դեմ պայքարող 

վահաբիթների հետ, սպառնալ նաև Մաքքեյին և Մադինեյին։ Ռուսաս-

տանի և Իրանի դեմ միաժամանակյա ծանր պատերազմը Թուրքիա յում 

առաջ կբերեր ներքին խլրտումներ, որը հնարավորություն կտար ռուս-

ներին Անատոլիայում թուրքական կառավարության դեմ ոտքի հանել 

բնակչության դժգոհ տարրերին (իմա՝ հայերին և քրդերին—Վ. Р՛): 

Այն դեպքում, եթե Աբբաս միրզան չհամաձայնվեր պատերազմ 

սկսել Թուրքիայի դեմ, Պ ասկևիչը գտնում էր, որ անհրաժեշտ է գեթ 

համոզել նրան, որպեսզի նա Բաղդադի ուղղությամբ կատարի զորքերի 

որոշ տեղաշարժ, որի հետևանքով Բաղդադի փաշայության զորքերը գամ-

ված կմնան տեղում, և օսմանյան կառավարությունը ի վիճակի չի լինի 

դրանք ուղարկել կովկասյան ճակատ՝ ռուսների դեմ։ 

Գրիբոյեդովին գրած իր այս նկատառումները հաղորդելով Պետեր-

բուրգ, Պ ասկևիչը ավելացնում էր, որ Աբբաս միրզային կարելի է ներ-

212 Б. П. Балаян, նշվ. աշխ., էշ 237, 
211 АКАК. Т. VII, № 629. 
21+ Այգ նամակի լրիվ տեքստը տե՛ս „КаВКЭЗСКИН СбОрНИК", Т. X X X , СТр. 

101—104. 
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գրավել թուրքերի դեմ պատերազմի մեշ, խոստանալով նրան Բաղդադի 

փաշայությունը, կամ Վանը և Մ ուշը։ Սակայն իսկույն անում էր վե-

րապահում, որ դա կարելի է անել միայն այն դեպքում, երր Անգլիան 

սուլթանի կողմից հանդես դա Ռուսաստանի դեմ։ 

Ի պատասխան այս հարցադրման նեսսելրոդեն հայտարարեց Պ աս-

կեի լին, որ Ռուսաստանը հիմքեր չունի կասկածելու Լոնդոնի կաբինետի 

կողմից «մեր նկատմամբ ինչ-որ թշնամական մտադրությունների 

մեշ»™։ 

Սրանով արտաքին գործերի մինիստրը հարցը փակում էր: Բ՚եև նի-

կոլայ 1-ը և նեսսելրոդեն Գրիբոյեդովին ուղղած իրենց հրահանգում 

հավաստում էին Ռուսաստանի շահագրգռվածությունը իրանա-թուրքա-

կան կոնֆլիկտի բռնկման ուղղությամբսակայն դրան հասնելու հա-

մար ոչ մի գործնական ցուցում չէր տրվում ռուսական դեսպանորդին։ 

Անշուշտ, թուրքերի, առավել ես անգլիացիների աչքից չէր կարող 

վրիպել ո՛չ Աբբաս միրզայի հակաթուրքական տրամադրությունները և 

ո՛չ էլ Ռուսաստանի շահագրգռվածությունը թուրք֊իրանական պատե-

րազմի բռնկման հարցում։ Այդ պատճառով Կոստանդնուպոլսում որո-

շեցին օգտվել Պետեր բուրգի պասսիվությոմւից և ապահովագրել իրենց 

թուրք-իրանական բախման միանգամայն ան ցան կա լի հետևանքներից։ 

Բ. Դուռը ձեռնամուխ է լինում տենդագին գործունեության. մասնավո-

րապես 1828 թ. դեկտեմբերի վերշին և 1829 թ. հունվարի սկզբին 

թուրքերը Բ՚ավրիզ Աբբաս միրզայի մոտ են ուղարկում իրենց ներկա-

յացուցիչ Թաիբ էֆենդիին, որը գայթակղեցուցիչ և շռայլ առաջարկու-

թյուններ է անում գահաժառանգին, հատկապես խոստանալով Իրանի 

կողմից Կովկասում թուրքերի ռազմական շանքերին աջակցություն 

ցույց տալու դեպքում փոխհատուցել Ռուսաստանին վճարված ռազմա-

տուգանքի գումարը (18 քուրուր) և շահին վերադարձնել Բուրք մ են չայի 

պայմանագրով կորցրած տերիտորիաները։ Այդ նույն ոգով Կոստանդ-

նուպոլսում ռեիսուլքյութաբ Պերթև փաշան համապատասխան «մշակ-

ման» էր ենթարկում շահի դեսպանորդ Մեհմեդ Շարիֆ Շիրվանիին217։ 

1829 թ. հոձվարի 30-ին (փետրավարի 11 ֊ ի ն ) Թեհրանում ռո լսա-

կան միսիայի շախշախումը և Գրի բո յեդովի սպանությունը Կոստանդ-

նուպոլսում ընդունվեց որպես բերկրալի լուր։ Անմիշապես գումարվեց 

215 Նույն տեղում։ Տե՛ս նաև՝ Б. П. БаЛйЯН,նշվ. աշխ., էշ 240։ 
218 «Кавказский сборник», т. XXX, стр. 110. 
217 Таг!Ы ШП. с. 2, 1տէՅաէ>ս1, 1290, տ. 20-21 : ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, 

л. 70 об; АВПР, ф. Главный архив, 1—9, д. 13, ч. IX, л. 132—132 об. 

:183 



Դիվանի նիստ, որտեղ քննարկվում էր այդ իրադարձության հնարավոր 

հետևանքների հարցը։ Կոստանդնուպոլսում ենթադրում էին, որ ռուսա-

կան միսիայի ջախջախումը տեղիք կտա եթե ոչ պատերազմի, համե-

նա յն դեպս Ռուսաստանի և Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերու-

թյունների խզման, որը հնարավորություն կտա փոխել Թուրքմենչայի 

պայմանագրի պայմանները և արգելք կհանդիսանա ռուսական զորքերի 

առաջխաղացմանը ռազմական գործողությունների փոքրասիական թա-

տերաբեմում2՝'։ Ենթադրվում էր նաև, որ Ռուսաստանի կողմից ջահին 

նոր պատերազմ հայտարարելու վտանգը կստիպի իրանական կառա-

վարությանը հանձին Թուրքիայի փնտրելու հուսալի դաշնակցի։ Այդ են-

թադրություններն ստացան շոշափելի կերպարանք մանավանդ այն բա-

նից հետո, երբ կովկասյան իշխանությունները մերժեցին Աբբաս միր-

զային մեկնել Պետերբուրգ ներողություն խնդրելու և վտանգավոր դիպ-

վածը խաղաղ ձևով կարգավորելու համար։ 

Իսկապես, Աբբաս միրզ այի Պ ետերբուրգ մեկնելու մերժումը ստի-

պում էր իրանական կառավարող շրջաններին եզրակացնել, որ պատե-

րազմը Ռուսաստանի հետ անխուսափելի է։ Որոշվեց հնարավորին չափ 

նախապատրաստվել դրան։ Աբբաս միրզան Ատ ր պատ ական ում անմի-

ջապես ձեռնամուխ եղավ զորահավաքի։ Թեհրանում այդ նույն բանը 

սկսեց անել արքայազուն Հասան Ալի միրզան։ Ընդ որում, ռուսների 

տեղեկությունների համաձայն, այդ գործին անմիջական մասնակցու-

թյուն էր ցուցաբերում Ջ» Մ ա կդոն ա լդը1՝9 ։ Կոստանդնուպոլսում հայտնի 

դարձավ, որ Աբբաս միրզան դեմ չէ Թուրքիայի հետ կնքելու ռազմա-

կան դաշինք220։ Շուտով Պերթև փաշան և Մեհմեդ Շիրվանին ձեռնամուխ 

եղան այդ դաշինքի պայմանները մշակելու գործին22՝։ Թավրիզում հայտ-

նըվեց դեսպանորդի լիազորություններով օժտված թուրքական մի գոր-

ծակալ, որը, Շիր վան քաղաքի պարետի տեղեկությունների համաձայն, 

իր կառավարության անունից խոստանում էր аհատկացնել Ռուսաս-

տանին վճարված ողջ գումարը և դրան ավելացրած նաև 10 քուրուր, 

ինչպես նաև ետ վերադարձնել բոլոր կորցրած հողերը122։ 

2:3 Л. С. Семенов, նշվ. աշխ., էշ 136։ 
219 «Кавказский сборник», т. XXX, стр. 154. 
223 Նույն տեղում, էշ 152—157։ Архив Раевских, т. I, СПб. , 1908, стр. 438. 
շշլ Архив Раевских, т. I. стр. 435; АВПР, ф. «Посольство в Париже», оп. 

524, д. 86. лл. 2-14--245. 
О. Р. СовЬеНо, ТЬе шигйег օք ОПЬоейоу, „Ох1огс1 51а\гоп1с рарегв", 

уо1. VIII. 1958, р. 81: АВПР, ф. .Главный архив". 1—9, д. 13, ч. IX, л. 132 об. 
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Այս բոլորի Հետ միաժամանակ երկյուղ կրելով, որ Ռուսաստանի 

и и/ ա ոն ա ք ի իի ներքո շաՀը կարող է Հրաժարվել Թուրքիայի Հետ Համա-

գործակցելու մտադրությունից, 1829 թ. փետրվարի վերշին թուրքական 

բանակը կովկասյան ճակատում անցավ ՀակաՀարձակման, պաշարելով 

էԼխալցխայի ամրոցը և. փորձելով Բորժոմի կիրճով ներխուժել Վրաս-

տան*1': 

Այդ միշոցառման պաՀը ընտրված Էր ոչ պատահականորեն. Այգ 

առթիվ Բ. Պ. Բալայանը իրավացիորեն նշում Է, որ դա թուրքերի ռազ-

մական մի ցույց Էր, որը նախատեսված Էր նրա համար, որ ղաշաբնե-

րին մղեն պատերազմի Ռուսաստանի դեմ և կամ արագացնեն նրանց 

ելույթը ձմեռային պայմաններում, երբ թուրքերը չէին ցանկանում 

կռվեր, 

Սակ այն թուրքական «հակահարձակումըя ոչ միայն չարդարացրեց•• 

իրեն, այլ ավելի շուտ տվեց հակառակ արդյունք։ Այն ավարտվեց թուր-

քերի կատարյալ պարտությամբ և նահանջով, որը չէր կարող չսասանել 

շահի և Աբբաս միրզայի մտադրությունները։ 

Առավել ևս Բ՚ուրքիայի դեմ նոր խոշոր մասշտաբի ռազմական գոր-

ծողություններ ծավալելու նախօրյակին, չցանկանալով սրել իր հարա-

բերությունները Իրանի և Անգլիայի հետ, Պ ետերբուրգը գիտակցաբար 

աշխատում էր ցույց չտալ, որ 1829 թ. փետրվարի 1 1 ֊ ի իրադարձու-

թյունն ինքը համարում է քաղաքական ակտ։ նույնիսկ հրամայված էր 

արձանագրել, որ Իրանում անգլիական ներկայացուցիչները առնչություն 

չեն ունեցել ռուսական դեսպանի սպանության գործին22'։ 

Իրենց համար ստեղծված անցանկալի դրությունն ուղղելու համար 

թուրքերը ստիպված եղան շտապ կարգով Աբբաս միրզային հատկացնել 

խոշոր գումար, իսկ անգլիացիները դրան ավելացրին 10 հազար հրա-

ցան։ Սակայն այդ աննշան միշոցառումները այլևս ի վիճակի չէին փո-

խելու շահական արքոմւիքի և Աբբաս միրզայի սասանված վստահու-

թյունը թուրք֊իրանական համագործակցության ապագայի նկատմամբг 

Ստեղծված իրավիճակում ղաշարները որոշում են դիմել երկակի 

խաղի. մի կողմից նրանք Հավաստիացնում են թուրքերին, որ ռազմա-

կան նախապատրաստություններից հետո անմիշապես ելույթ կունենան 

ռուսն՛երի դեմ, իսկ ռուսներին հայտարարում են, որ շուտով Պետեր-

բուրգ են ուղարկելու դեսպանություն Գրիբոյեդովի սպանության առթիվ 

221 ЦГИЛ. Груз. ССР, ф. 1025, ОП. 3, Д. 100, Л. 201. 
224 Б. П. Балаян, նշվ. աշխ., էշ 2В8, 
425 И. О. Попова, Грнбоедов-дмпломат, Москва, 1964, стр. 202—204. 
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՜ներողություն խնդրելու համար։ Նույնիսկ Աբրաս միրզան սկսում է հա-

վաստիացնել Պասկևիչին, որ ինքը պատրաստ է պատերազմ սկսելու 

թուրքերի դեմ, եթե Ռուսաստանը իրեն հատկացնի հրետանի և 10 հա-

զար հրացան2**։ 

Կովկասի և Պ ետերբուրդի ռուսական իշխանությունների համար 

դժվար չէր կռահել շահական կառավարության այս երկակի խաղի իմաս֊ 

տը։ Նիկոլայ 1-ը հրամայում է Պ ասկևիչին գործել ավելի վճռականո-

րեն, կանխելու համար անց ան կա լի թուրք-իրանական դաշինքի ստեղծ-

ման հավանականությոմւը։ Գլխավոր հրամանատարը անմիջապես ըս-

կըսում է ճնշում գործադրել շահական կառավարության վրա, սպառնա-

լիքի հետ միաժամանակ օգտագործելով նաև համոզման մեթոդը։ Այդ 

նպատակով նա 1829 թ. ապրիլի 10-ին Թավրիզ է ուղարկում իր համ-

հարզ իշխան Կուդաշևին, որին հանձնարարվում է Աբբաս միրզային 

հանձնել իր նամակները և բանավոր իրականացնել Պասկևիլի հրահանգ-

ները։ 

Այգ նամակներում սպառնալիքի շեշտը դրվում էր երկու հարցի 

վրա. Գրիբոյեդովի սպանությունը և թուրքերի հետ դաշինք կնքելու 

ցանկությունը։ Պասկևիչը սպաոնում էր զորքեր շարժել դեպի Իրան և 

մեկ տարվա ընթացքում վերջ տալ ղաջարների դինաստիային: Այնուհե-

տև նա համոզում էր տուրք չտալ թուրքերի և անգլիացիների խորհուրդ-

ներին, խոստանում էր զինել իրանական բանակը, եթե Աբբաս միրզան 

•համաձայնվեր հարձակվելու Վանի վրա։ 

1829 թ. ապրիլի 29-ին Կուդաշևի հետ հանդիպման ժամանակ գա-

հաժառանգը աշխատում է արդարացնել իրեն, հայտարարելով, որ «դըրդ֊ 

վելով թուրքերի կողմից և հույսը դնելով անգլիացիների խոստացած 

❁։թնդանոթների, արկերի և հրացանների վրա, շահի բազմաթիվ որդինե-

րը և Թեհրանի արքունիքը առաջարկել են շահին, օգտվելով թուրքական 

պատերազմից1 ներխուժել Ռուսաստանի սահմանները»221։ Այնուհետև 

՛նա ավելացն՛ում է, որ ինքը վճռականորեն դեմ է Ռուսաստանի հետ 

պատերազմին և եթե շահը, հակառակ դրան, սկսի այն, ինքը ոչ միայն 

մասնակցություն չի ունենա, այլև կհեռանա Իրանից։ 

Այդ զրույցի ընթացքում գահաժառանգը հայտնում է նաև, որ ինքը 

մերժել է Թուրքիայի կողմից արված դաշինքի առաջարկը և հաճույքով 

նրա դեմ կսկսեր պատերազմ, սակայն դրանից իրեն ետ է պահում Անգ-

լիայի դիրքը, որը ելնելով իր առևտրական շահերից, այդ պատ երազ֊ 

228 Տե՛ս «Кавказский сборник», т. XXX, стр. 153. 
227 ЦГИА, ф. 1018, он. 2, д. 418, л. 4 об. 
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մում կօգնի Թուրքիային և նույնիսկ Հնարավոր է, պատերազմ Հայտա-

րարի Իրանին։ 

Իր այս Հայտարարությունների անկեղծությունը կասկածի տակ-

չդնելու և ռուսների վստահությունը շահելու Համար Աբրաս Միրզան, 

նու/նիսկ, խնդրում է երաշխիք տալ, որ անգլո-իրանական պատերազմի՝ 

դեպքում /Ռուսաստանը ռազմական օգնություն ցույց կտա Իրանին, ընդ-

Հուպ մինչև նրան զորքեր Հատկացնելը 

Իսկապես, Աբբաս միրզայի դրությունը ծանրանում է նրանով, որ-

մի կողմից նրա վրա ճնշում էր գործադրում Ռուսաստանը, իսկ մյուս 

կողմից Ապառնում էին թուրքերը և անգլիացիները։ Սուլթանն, օրինակ,-

Ապառնում էր պատերազմ Հայտարարել Ի բա նին, եթե Աբբ աս միրզան 

դեսպանություն ուղարկեր Պետերբուրգ ներողություն խնդրելու Համար, 

իսկ բրիտանական դեսպանորդը Հայտարարում էր, որ այդ դեպքում՛ 

ինքը անհապաղ կհեռանա Թավյւիզից, որպեսզի ուժեր Համախմբի Աբ-

բաս միրզայի դեմ21'։ 

Մեկ օր անց Կուդաշևի Հետ Հանդիպում է ունենում Աբբաս միրզա-

յի ղաեմաղամ միրզա Աբոլ Ղտսեմ Ֆարրախանին, որի միսիան վերին 

աստիճանի նրբին էր։ Նախ նա ժխտելու էր Թուրքիայի Հետ դաշինքի-

վերաբերյալ Հարցը և այնուհետև Հասկացնելու էր Կուդաշևին, որ Իրա-

նը ցանկություն չունի պատերազմելու Թուրքիայի դեմ։ Ֆարրախանին 

հայտարարում է, որ Աբբաս միրզան բանակցություններ է վարում 

Թուրքիա յի Հետ ոչ թե դաշինք կնքելու նպատակով, այլ որպեսզի նրանք-

վերադարձնեն Ռւրմիայի շրշանում գրաված իրանական տերիտորիան։ 

Եվ խորամանկորեն ավելացնում է, որ, իՀարկե, եթե գահաժառանգը այդ 

հարցում դիմեր Անգլիայի օգնությանը, վերշինս անտարակույս կստի-

ս/եր սուլթանին Իրանին վերադարձնել իր տերիտորիան230։ 

Այսպիսով, գործը ներկայացնելով այնպես, որ Իրանը Թուրքիայի 

հետ չունի լուրջ տարաձայնություններ, այլ միայն նրանց միջև առկա 

են աննշան սահմանային վեճեր, Աբբաս միրզան ժխտում է թուրք-իրա-

նական ռազմական դաշինքի կնքման հարցը և, ամենակարևորը, մերժում 

Ռուսաստանի առաշարկը պատերազմ սկսելու Թուրքիայի դեմ։ 

Բրիտանական դիվանագիտությունը, որն, անշուշտ, հետևում էր՝ 

ռուս-իրանական այս բանակցություններին, վախենալով, որ Ռուսաս-

յ™ Ц Г П Л Л , փ. 101», он. 2. Д. 402, ЛЛ. 1—4 об. Ցիտված է ըստ Б. П. Ба-
ланян. նշվ.աչի., էչ 371։ 

շ շ յ АКАК. Т. VII, стр. 701. 
230 Նույն տեղում։ 
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տանի ճնշման ներքո կարող է ստեղծվել հակաթուրքական ռազմական 

մի կոալիցիա Ռուսաստանի, Իրանի և Միշագետքի հակաթուրքական 

յորամաղրութլոձներ ունեցող արաբական շեյխերի և Սոլեյմանիեի քուրդ 

փաշայի մասնակցությամբ, անմիջապես Պետերբուրգում հարցում է 

արվում Նեսսելրոդեին, պահանջելով բացատրել, թե ինչ նպատակներ 

են հետապնդում Կուղաշևի միջոցով Աբբաս միրզային հանձնված Պաս֊ 

•կևիչի նամակները։ Սակայն այդ հարցումը ոչ մի պարզություն չմտցրեց 

անգլիացիների ունեցած կասկածների մեջ, որովհետև Նեսսելրոդեն պա-

տասխանեց, որ Պ ետերբուրգի կաբինետը դատապարտում է Պ ասկևիչի 

նամակների բովանդակությունը։ 

Շուտով Կոստանդնուպո լսում հայտնի դարձավ, որ Աբբաս միրզան 

իր որդի Խոսրով միրզայի գլխավորությամբ հատուկ դեսպանություն է 

.ուղարկել Պ ետերբուրգ, Թեհր անում ռուսական միսիայի ջախջախման 

•առթիվ ներողություն խնդրելու համար։ Այդ լուրը սուլթանական ար-

քունիքում առաջ բերեց զայրույթի պոռթկում, մանավանդ որ այդ օրե-

րին անտեղյակ լինելով Իրանում տեղի ունեցած վերջին դեպքերին, շա-

հի ներկայացուցիչ մոլլա Շարիֆը Թուրքիայի հետ արդեն կնքել էր դա-

շինքի վերաբերյալ համաձայնագիրа1» 

Օսմանյան կայսրությունում ծայր առավ հակաիրանական գործո-

՛ղությունների մի ալիք։ Մասնավորապես թուրքական իշխանություն-

ները ձերբակալեցին իրանական վաճառականներին և բռնագրավեցին 

նրանց գույքը։ Ի պատասխան շահական կառավարության բողոքների, 

Դիվանը հայտարարեց, որ ինքը տեղեկություններ ունի այն մասին, որ 

իբր Իրանը Խոսրով միրզայի գլխավորությամբ զորքեր է ուղարկել Ան-

դըրկովկաս, որոնք ռուսական զորքերի հետ համատեղ կռվելու են Թուր-

քիայի դեմ։ 

Գիտակցելով, որ թուրք-իրանական հարաբերությունների այս լար-

՛վածությունը կարող է ունենալ անցանկալի հետևանքներ և ձգտելով 

•ժամանակ շահել մինչև ամառ՝ պարզելու համար, թե ինչով կավարտվեն 

ռուս-թուրքական պատերազմի ամառային գործողությունները, որից 

•կախված էր Թուրքիայի հետ իրական ռազմական համագործակցություն 

հաստատելու վերջնական որոշման ընդոմյումը, Ֆաթհ Ալի շահը որոշեց 

.որոշ չափով մեղմացնել թուրքերի զայրույթը, նրանց մատուցելով մի 

•սուտ և իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություն, իբր 

•Մաբազայում կենտրոնացված իրանական զորքերը պատրաստ են հօ֊ 

Տե՛ս А. П. Щербатов, նշվ. աշխ., Հ. 3, հավելված, էշ 74—75։ 
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զուտ Թուրքիայի ռւսղմակսւն գործողություններ սկսել Ռուսաստանի 

դեմ*"-

1829 թ. սեպտեմբերի 2-ին պարտվյյյծ Օսմանյան կայսրությունը 

ստիպված էր ստորագրել Աղրիանոպոլսի հաշտության պայմանագիրը: 

Ս.յսպիսով, ռուսական զենքի փայլուն հաղթանակը թուրքերի նկատմամբ 

կատարյալ ձախողման մատնեց Մեծ Բրիտանիայի փորձերը Ռուսաս-

տանի դեմ Մերձավոր և Միշին արևելքի երկու մահմեդական պետու-

թյունների բլոկ ստեղծելու ուղղությամբ։ 

Թուրքիայի պարտությունը 1828—1829 թթ. ռուս-թուրքական պա-

տերազմում միաժամանակ ունեցավ այն հետևանքը, որ Իրանը վերշ-

նականապես հրաժարվեց Օսմանյան կայսրության հետ ռազմական դա-

շինք կնքելու և Ռուսաստանի դեմ նոր, երրորդ պատերազմը սանձա-

զերծելու մտադրությունից։ 

В. А. БАИБУРТЯН 

ТУРЕЦКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ 
XIX В. И ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ 

Р е з ю м е 

В статье освещаются вопросы межгосударственных отноше-
ний Османской империи и Ирана в период русско-иранских войн 
1804—1813 гг. и 1826—1828 гг. В частности показывается, что на-
ряду с Великобританией и Францией, которые, исходя из своих 
колониалистских целей на Ближнем и Среднем Востоке, про-
воцировали русско-иранские и русско-турецкие вооруженные 
конфликты и войны, Османская империя также принимала актив-
ное участие в обострении русско-иранских отношений. В связи с 
этим подробно исследуются вопросы, связанные с попытками ор-
ганизации турецко-иранского военного союза против России и 
выясняется роль европейских держав, в частности Англии и 
Франции, в деле формирования подобных союзов. 

Особое внимание уделяется освещению турецко-иранской 
войны 1821—1823 гг. и выяснению острой дипломатической борь-
бы между великими державами вокруг этого вооруженного кон-
фликта. 

Статья написана на основе архивных материалов, официаль-
ных публикаций, разноязычной литературы и прессы. 

232 «Кавказский сборник», т. XXX, стр. 186. 
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ДЖАЛИЛЕ ДЖАЛИЛ 

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ О КУРДСКИХ ПЛЕМЕНАХ ИРАНА 

Пограничная территория Ирана с Турцией начиная с XVI в. 
•после расчленения Курдистана между Сефевндскнм Ираном и 
Султанской Турцией была предметом споров и военных конфлик-
тов. В XIX в. в период активизации проникновения европейских 
стран на Восток, конфликтный вопрос Ирана с Турцией приобре-
тает международный характер. Заинтересованные европейские 
страны, в частности Англия и Россия, предложили свои услуги 
для урегулирования конфликтов демаркационной полосы. С этой 
целью снаряжались экспедиции, создавались комиссии, в обязан-
ности которых вменялось всестороннее изучение страны. В ре-
зультате территория спорной полосы, где проживали курдские 
племена, была подробно изучена как в географическом, этногра-
фическом, так и в социально-экономическом аспектах. 

Уже в середине XIX в. были опубликованы две ценные кни-
ги—дневники представителя русской комиссии Е. И. Чирикова 
«Путевой журнал русского комиссара—посредника по турецко-
персидскому разграничению 1849—1852 гг.»1 и описания турец-
кого представителя Хуршида-эфенди «Сияхэт намэ-и-худуд. Опи-
сание путешествия по турецко-персидской границе»2. Позже сек-
ретарем русской комиссии М. А. Гамазовым был издан ряд ма-
териалов3. 

К концу XIX и началу XX вв. значительно возрастают роль 
и влияние России на страны Ближнего Востока. Россия начинает 
•играть важную роль в политической жизни Персии. Военно-адми-
нистративный контроль русскими отрядами пограничных с Тур-
цией персидских районов на севере создали благоприятные усло-
вия для широкого и основательного изучения курдских племен. 

Русский вице-консул в Хое Чирков в начале XX в. в донесе-
ниях в МИД выдвигал обширный план изучения курдских племен, 
их истории, культуры и социально-экономических отношений. 
«Исследователю нужно пожить среди самих курдов, хотя бы в 
доступном для нас Соудж Булахе и ближайших к нему облас-

1 Е. И. Чириков. Путевой журнал русского комиссара—посредника по ту-
рецко-персидскому разграничению 1849—1852 гг. «Записки Кавказского отде-
ления имп. Рус. географ, общества», кн. IX, Тифлис, 1875. 

2 Хуршид-эфенди, Сияхэт-намэ-и-худуд. Описание путешествия по турец-
ко-персидской границе. С тур. и перс, перевел М. А. Гамазов՛, СПб, 1877. 

3 М. Гамазов. От Босфора до Персидского залива. «Время», СПб, 1861, 
•т. VI, № 11. 

:190 



тях>,—писал он4. Известный русский ученый-востоковед В. А. 
Гордлевский, представлявший прогрессивные, демократические 
слои русского общества, хорошо понимавший историческую роль 
России в культурно-просветительной миссии русской передовой 
мысли, в статье, посвященной курдам, прямо писал: «Наступает՛ 
момент, когда мы должны очиститься от греха нерадивого незна-
ния или неверного, преломленного через какую-то призму, знания 
о тех народностях, которые волею судьбы от нас и через нас при-
общатся к общечеловеческой культуре»5. Заявление, сделанное 
академиком Гордлевским в период первой мировой войны мож-
но рассматривать как призыв к русской передовой интеллиген-
ции: •'•Перед Россией стоит большая культурная задача, нужно 
уже теперь привлечь на свою сторону симпатии курдского наро-
да, позаботиться теперь же о поднятии благосостояния курдов 
для того, чтобы курд сознательно мог решить после войны воп-
рос, где ему лучше оставаться — здесь или уходить в Турцию. 
Пусть курду будет дана возможность убедиться в превосходстве՛ 
русской культуры перед турецкой, пусть ширится культурная мис-
сия России на Востоке»6. 

Русскими учеными, дипломатами и представителями военной-
администрации оставлено огромное наследие материалов и иссле-
дований о курдах. Часть из них была опубликована еще до пер-
вой мировой войны7, а значительная их часть в рукописях хра-
нится в архивах Москвы, Ленинграда, Тбилиси и Еревана. Эти 
материалы, обладающие огромной научной фактологической зна-
чимостью, еще не вовлечены в научный оборот. 

На наш взгляд, ряд рукописей, сохранившихся в виде днев-
ников и донесений, представляют большой научный интерес и 
должны быть изданы с необходимыми комментариями и приме-
чаниями. К числу таковых относится публикуемый в данном сбор-
нике документ о курдских племенах Ирана под заглавием «Запис-
ка о курдских племенах», в котором описаны курдские племена 
казвинской губернии. «Записка» не датирована. Она относится к 

4 АВПР, ф. Персидский стол «Б», 1912 г., оп. 489, д. 99, стр. 62 об. 
6 В. А. Гордлевский. У Сипаидагскпх курдов. «Мусульманский мир», 1917,. 

Пг., вып. 1, стр. 3. 
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концу XIX в. Неизвестен п автор «Записки». По характеру из-
ложения и по тому, что документ хранился в фондах Централь-
ного государственного военно-исторического архива, явствует, 
что он написан рукой одного из представителей русской военной 
.администрации. 

«Записка» написана чернилами, разборчивым почерком на 
тринадцати страницах. Страницы исписаны с обеих сторон. 

Ценность документа заключается в том, что до сих пор в 
•курдоведческой литературе почти не сохранились сведения о кур-
дах Казвинской губернии. Затронутый в документе вопрос со-
циально-экономических отношений племен не часто встречается в 
архивных документах и литературе. В документе говорится всего о 
.девяти курдских племенах: чигини, казвини, джалилавенд, гясе-
венд, бехтуи, калхор, какавеид, аммарлу и рашвенд, причем 
имеющиеся сведения о них очень скудны. Даже в книге П. Лерха 
«Исследования об иранских курдах и их предках северных хал-
деях», в которой приводится сводный список всех курдских пле-
мен, встречающихся в литературе, некоторые из них, как казвини, 
бехтуи, аммарлу и др., не упомянуты вообще. 

Сведения об указанных выше курдских племенах проливают 
свет на их этнический состав, внутреннюю структуру общин. В 
.документе подробно излагаются военные обязанности курдов Каз-
вина перед государством, правовые вопросы племен, характер и 
формы выставления племенами военных рекрутов. Изучение ин-
ститута рекрутов уж само по себе представляет интерес для ира-
нистов. «Записка» окажет помощь в изучении вопроса миграции 
ряда курдских племен по районам Ирана. 

ЗАПИСКА О КУРДСКИХ ПЛЕМЕНАХ 

Курдское п л е м я « Ч и г и н и » 1 . 

Это племя состоит из 1200 домов. Ежегодно в конце осени они 
кочуют из своих дач в кишлаги2 на Таримской земле, известные 
под названием Орканчайских кишлагов, где проводят всю зиму, 
занимаясь скотоводством, что у них довольно сильно развито; в 
апреле месяце переходят на дачи, расположенные поблизости к 
Казвину и живут в палатках под открытым небом. Это племя от-
пускает персидскому правительству двести пятьдесят всадников, 
.других податей не платит. Каждый всадник причисляется к из-
вестному «джуче», т. е. обществу, которое выдает всаднику ло-
шадь и другие принадлежности. Когда правительство требует 
всадников для командировки на границы, то они отправляются 
вместе со своими полководцами, а джуче платит им деньги на 
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расходы. Если лошаль всадника падает дома, то джуче закупа-
ет для него лошадь, тому же всаднику, если лошадь его падает 
при командировке, персидское правительство платит десять ту-
манов3 за клеймо՛ (все лошади должны иметь тавро Чигинийско-
го племени). Каждому всаднику, когда он находится дома, пер-
сидское правительство платит ежегодно семьдесят четыре крана4 

восемь шай6, а на командировке вдвое больше, т. е. 148 кр. 16 
шай через казвинского губернатора, кроме того и выдают фураж-
ные. 

Племя УГО подразделяется на следующие части: 1—Пир-мар-
дуне, 2—Мир-хунд, 3—Низамевенд, 4—Гударзавенд, 5—Узбеги, 
6—Гугир, 7—Бахадевенд, 8—Сейдевенд, 9—Халладжи, 10—Мале-
тири, 11—Захравенд. 

Полководец этого племени—Абдин-хан Сартип сын покой-
лого Садиг-хана Заргаму-Лешгера, внук покойного Багнр хана и 
правнук покойного Солеймен хана Чигинийского. 

Мамед-Риза хан Чигинийский тоже имеет чин сартнпа6, он 
же иль-беги7, т. е. старшина этого племени. Он Мамед-Риза хан 
племянник покойного Заргаму-Лешгера. Это племя отличается 
большой амбицией и самолюбием. Оно выдает ежегодно извест-
ную сумму вспомоществования своему полководцу и иль-беги, 
равно и «дуг» (кислое молоко)8. Казенное жалование Абдин-ха-
на сартипа 240 туманов в год. Мамед-Риза хана сарт. 80 тумаков 
в год. Оба эти сартипы живут в городе Казвине, где кроме того 
проживает около 60—70 семейств из племени «Чигини», осталь-
ные ведут кочующую жизнь, как сказано выше. Они имеют зем-
ли и владения также в Пачина.ре и Лоушане, имеют воду и за-
нимаются земледелием. На казвннских пашнях — летних дачах 
есть владения, где продукты земледелия идут в пользу прожива-
ющих в городе чигинцев. Сын покойного Заргаму-Лешгера Ази-
зулла хан есть явер3 этого племени, которое имеет еще шесть чи-
новников—султанов10. 

Пятая часть этого племени—узбеги живет целиком в Са-
вуджбулаге в окрестностях Тегерана и ведет оседлую жизнь в 
деревнях. В местности Маскун эти курды имеют свои пастбища; 
их всадниками командует Сулейман-хан племянник покойного 
Заргаму-Лешгера. 

11-ая часть сего племени Захравенд также ведет оседлую 
жизнь в окрестностях Казвина: Харагане и Савудже, имея огра-
ниченное число всадников. 

К у р д с к о е п л е м я « К а з в и н » 

Это племя имеет 500 всадников в распоряжении персидского 
правительства, из коих каждый получает в год по 15 туманов 
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жалованья, если он находится на командировке. Из этих пят-
надцати туманов ему выдают на руки только половину, а другую 
половину получает его семейство из аммарлунскнх налогов. 
(Весь налог, взимаемый из аммарлннцев, составляет тюль, т. е. 
смету жалованья этих всадников)11. Каждый год, как всадник 
остаётся дома, получает лишь это половинное содержание (тюль). 
Казвинские курды состоят из отдельных мелких племен, из коих 
самое главное племя «Мафи»12. 

Всадники «Мафи» при осмотре стоят на первом ряду. Они 
состоят из 3-х частей под командой трех полководцев: 

I) Племя Хосро-хана сарханга Мафи. Сам Хосро-хан живет 
в городе, а его племя и всадники в окрестностях г. Казвина. Их 
около 450 (домовлад.) семейств; имеют 38 всадников и одного 
наиба13; живут они в пяти нижепоименованных кишлагах под об-
щим названием «Гавбар». 

1-й кишлаг сЗаге». Кедхуда14 Заге некто Кербалай Риза-ку-
ли богатый землевладелец. Сам Хосро-хан имеет также здесь вла-
дения. 

2-й кишлаг «Кевенде», находится в 4-х фарсахах15 от Казви-
на. Кедхуда этого кишлага называется Мамед-ханом. 

3-й кишлаг *Хорейнабад». Кедхуда Хорейнабада сын Гаджи 
Бахрама очень богатый владелец, имеет владения как в самом 
Хорейнабаде, так и в других местах, как например, в селении 
«Янис-Абад», принадлежащем Шейхул-Исламу16, где поэтому жи-
вут некоторые хорейнабадцы, которые имеют своего кедхуду по 
имени Мамед-кули. 

4-й кишлаг Мян-Кух. Некоторые из жителей имеют собствен-
ные владения, а многие другие работают и занимаются земледе-
лием для землевладельцев, живущих в Казвине. Их старшина 
называется Кедхуда-Гусейном. 

5-й кишлаг Паполи находится около Мамедабада Хорре. 
Здесь 'пастбищные места. Жители всех прочих 4-х кишлагов име-
ют право при перекочевке на дачи в начале весны останавливать-
ся по несколько дней на этих пастбищах со своим скотом, затем 
они постепенно продолжают путь к Дарявеку, где имеются бога-
тые луга и много зелени. Здесь проводят все лето и пускают скот 
на пастьбу. Сыр и масло привозят в город на продажу. Кроме 
овец и коров они имеют также много верблюдов. Платят солид-
ную сумму вспомоществования своему полководцу Хосро-хану. 
Эти богатые пастбищные места подарены персидским правитель-
ством племени Мафи. Кроме всадников никаких податей они пра-
вительству не платят. При командировке на границы они также 
получают деньги на расходы от «Джуче», которое закупает всад-
нику лошадь, если она падает на месте, в противном случае, т. е. 
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во время командировки, за каждую падшую лошадь правитель-
ство платит всаднику десять туманов клеймовых денег. 

Эти качвинские курды во время древних царей выписаны из 
Шираза Арабистана и Туркестана; им даны земли в городе, куп-
ленные правительством, на которых они построили себе жилища 
и домики временные, изестные под названием Хане-кете или Тах-
те-капу. Владельцы подобных домов имеют на самом деле право 
собственности на строительный .материал, а не на землю, почему 
и не могут их продавать. Подобную политику применило тогда 
персидское правительство с целью принуждения этих племен при-
нять оседлую жизнь и не иметь возможности снова возвратиться 
на родину. В обеспечении же доставки корма их скоту подарило 
им эти богатые пастбища, чем и объясняется то обстоятельство, 
что они всегда готовы оказывать персидскому правительству ус-
луги и самопожертвования, отличаясь в силу поощрения необык-
новенной храбростью. 

II)Племя Насрулла-хана Сарханга (полководца Мафи). 
Насрулла-хан, его сыновья и внуки заслужили военные чины, но 
его племя весьма малочисленное. У него всего пятнадцать всад-
ников и один наиб. Сам Насрулла-хан с семейством и некоторы-
ми из своих подчиненных живет в Казвине, остальные живут з 
Паполи—Казвинском кишлаге—Бешариатского уезда, а летом 
переходят на дачу «Явек». 

Есть еще другое племя «Баджалан», имеющее десять всад-
ников под командой одного офицера сына Насрулла-хана Ибра-
хим хаиа (султана). Их около 60 семейств и живут в Гохпаей-
ском уезде в своих кишлагах, а летом некоторые из них перехо-
дят на дачу в «Явек», другие в селения поблизости к Казвину, 
где и занимаются земледелием для городских землевладельцев. 

Насрулла хан — один из старых полководцев уже 60 лет, что 
он служит персидскому правительству. Он имеет богатые имения 
в казвинских селениях. Когда он сидит дома, получает от персид-
ского правительства 60 туманов жалованья в год, а при коман-
дировке еще 60 тум. и фуражные сколько полагается сархангу. 

III) Другой полководец Мафи—это՛ Исмаил хан, имеющий 
19 всадников (около 40 семейств). Он и несколько семейств жи-
вут в городе, а остальные в одном кишлаге в местности Паполи, 
Бешариатского уезда; летом же они как прочие курды «Мафи» 
отправляются совместно в «Явек». В Акбер-Абаде, находящем-
ся на расстоянии одного фарсаха от города, они имеют также 
пашни, где своевременно после жатвы снова пашут земли и в 
конце осени вместе с другими «мафи» отправляются в свой киш-
лаг. 
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Племя « Д ж а л и л а в а н д » 1 7 

Это племя выписано в старые времена из Кнрманшаха, где и 
теперь живут много родственников джалнлавендов, которые те-
перь там. т. е. в Кнрманшахе не дают более всадников. Те же, 
которые здесь в Казвнне, имеют 4-х полководцев-сархангов: пер-
вый полководец Али-Мурад хан сарханг сын покойного Алн-Хем-
мет хана сарханга и внук известного полководца Мамед-Алн ха-
на, оказавшего большие услуги правительству. Сам Али-Мурад 
хан, со всеми своими подчиненными и 26 всадниками живет в 
Казвнне и все они расположены кругом дворца, где первоначаль-
но им были даны казенные помещения так называемые «Кате-
хане». Это было сделано с целью охраны дворца, чтобы в эк-
стренных случаях иметь под рукою готовую силу. Таких домов 
около 150. Лишь весьма незначительная часть этого племени жи-
вет в деревнях. Они не имеют ни дач, ни кишлагов и ни скота, 
занимаются мелкою торговлей и черной работой. Дядя Али-Му-
рад хана Мамед-Алп хаи сарханг считается старшиной «Иль-бе-
ги» этого племени, а сын Мамед-Али хана Гулам Али хан—яве-
ром всадников. Али-Мурад хан получает 160 тум. жал., а Мамед-
Али хан Иль-беги 20 в год. При командировке же двойной оклад 
и фуражные. Эти джалилавенцы носят специальное название 
«деро-Саман». 

Второй полководец Хосро-хан Джалилаван, племянник по-
койного Гаджн-Саду-Довле, живет в селении Карабаги, близ се-
ления Сиядахана. Сел. Карабаги принадлежит ему и его под-
чиненным; он имеет 20 всадников, 2 наибов и 1 султана в лице 
его сына Габибулла-хана. Всего этих курдов сто семейств и жи-
вут в Карабаге, лишь несколько человек живут в Бешариатском 
уезде и занимаются земледелием. Сел. Карабаги имеет обшир-
ные луга, где находятся кишлаги и дачи. Это племя состоит иг 
ста семейств. Хосро-хан получает 60 туманов жалов., сын же его 
Габибулла хан—20 туманов в год. Это племя называется Вази-
ханским. 

Третий полководец Нурулла хан сарган имеет 24 всадника, 
его племя живет в сел. Зейнабад уезда Даштаби, за исключени-
ем нескольких всадников и семейств, которые живут в городе. 
Они не имеют кишлагов, дач, пастбищ, 'ни скота. Большею частью 
они занимаются колодезокопством и очень хорошо владеют ис-
кусством проведения подземных канав; некоторые из них служат 
в качестве гуламов18 Кешик-хана. Жалованье Нурулла хана в 
год 120 туманов и его племя называется «Руйсанским». 

Четвертый полководец Асгер-хан сын Гасан хана с некото-
рыми из своих подчиненных живет в городе, остальные же жи-
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вут в селе. Шонейн Гагезанского уезда, недалеко от Карабаги 
Хосрохана; имеют пастбища и занимаются также земледелием. 
Асгер-хан имеет 14 всадников, 2 наибов и получает 40 туманов 
жалованья в год. 

Племя « Г я с е в е н д » 

Гясевенд состоит из 2-х племен: 1-е племя Гяс-Низама, ко-
торый многие лета был начальником курдских племен. Оно сос-
тоит из 450 семейств, дающих 30 всадников. Старший сын Гяс-
Низама Золфогар-хан состоит полководцем всадников и племени, 
которые живут в Аммарлу, где некоторые селения принадлежат 
Гяс-Низаму, как например; Зейнак, Гаджи и проч., где и живут 
эти курды, которые летом переезжают на дачи, находящиеся в 
Рудбарском уезде Казвина: в Тяндеште, Кешнеруде и других мес-
тах вплоть до Кемасарского подъема, занимаются земледелием 
и скотоводством; большею частью они помещики и происходят 
от беков и ханов (дворян). 

Сам Гяс-Низам человек умный и в высшей степени способ-
ный, любимец всех курдов, которые почитают его как божество, 
ныне заарестован в Тегеране как государственный преступник 
вследствие клеветы и нападения на него злоумышленных его не-
приятелей, которым он не позволил своей властью бесчинство-
вать и грабить народ. 

Он получает 150 туманов жалованья в год. Его брат Габи-
•булла хан иногда назначается вице-губернатором в Аммарлу. 

2-м племенем Гясевенд раньше командовал покойный Йсма-
ил хан, потом сын его Глич-хан, а после него брат его Бадир-
хан, который бессовестным образом тиранствовал над этим пле-
менем; оно же, многократно обратившись с жалобами бывшему 
главному начальнику курдов, заставило этого последнего сменить 
Бадир-хана, а на его место избрало Гяс-Низама. После смерти 
Бадир-хана, великодушный Гяс-Низам предоставил начальство 
над этим племенем Али-Назар хану сыну Глич-хана, но племя 
на это не согласилось и их полководцем остался Гяс-Низам, но 
жалованье Бадир-хана 124 тумана в год получает Али-Назар-
хан, который живет в Казвине. Это племя состоит из 1200 се-
мейств, имеет 50 всадников, 4 наибов и 1 султана и подразделя-
ется на следующие тайфе: Дарвишаванд, Салхор, Колколь, Шам-
сейн, Асади, Мансурн, Руйтаванд, Аллабахши, Зангиванд и Моб-
бали. Их кишлаги находятся в Таримской земле и составляют их 
собственность, кроме того, они купили себе много здесь земли как 
в Тариме, так и в окрестностях Казвина, где занимаются земле-
делием; в Курандеште имеют пастбищные места, подаренные 
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персидским правительством, где пасется громадное количество их 
скота; имеют и другие дачи, напр.. Харас, Кекечин. Бадмеджин, 
Кенхонан, Елабад, Бекенде, Кемекан и Наренде. Некоторые из 
них имеют владения в Харзане и у них много катеров. Это пле-
мя платит губернатору в год 250 туманов за барашек. 

Племя « Б е х т у и » 1 9 . 

Полководец этого племени Бейзад-хан и большая часть его 
подчиненных живут в городе. Между ними много отчаянных и 
здоровых молодцев; их всего двести семейств; некоторые раз-
бросаны по деревням в уездах: Даштаби, Игбаль и Бешариат, 
где занимаются земледелием; кишлагов и дач не имеют; баранов 
и коров они имеют очень мало и то для собственного прокормле-
ния. У них тридцать всадников, 4 наиба, 1 султан и 1 векилба-
ши20. Беизад-хан получает 80, а Сохраб-султан 40 туманов Жало-
ванья в год. Сохраб-султан и Шокролла-хан наиб живут в сел. 
Мирк в уезде «Чохпасе». 

Племя К а л х о р (Ка1Ьог ) 2 1 

Полководец Риза хан и его приверженцы живут в деревнях 
«Савудж-Булага» в помещениях «Тахте-Капу», кишлагов и дач 
не имеют. У них 24 всадника, 150 семейств и 1 султан Наги-хана, 
произведенный недавно в чин явера, который живет в Газре-
Санге; в Харандже, Куле-Бахраме, Гасан-Абаде, Назар-Абаде, 
Али-абаде и Газре-Санге Савудж-булагского уезда; живут эти 
курды и занимаются земледелием; они арендуют казенные име-
ния (халисе)22. Жалованье Риза хана в год 40 туман, а Наги-хан 
явера 20 туманов. 

Племя « К а к а в е н д » 2 3 

Подразделяется на три партии. Полководцем I партии сос-
тоит Намдар-хан сарханг, который живет в городе. Эти курды 
живут в уезде «Гагазане» в селениях: Сичанлу, Гальд и Карадаги, 
из коих первое составляет собственность Намдар-хана, а в пос-
ледних он имеет владения. Здесь они занимаются земледелием. 
Их около 250 семейств, имеют 50 всадников, 1 султана (баги ха-
на) и 2 наибов. 

Жалованье Намдар хана в год 120 тум. 
« Баги хана султана 40 « 
« всадников 74 кр. 8 ш. 

Некоторые из этих курдов ед\'т за заработками в Гильян, в Тур-
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кестан, до Герата, Мерва, Бухару и Самарканда. II партии пол-
ководец называется Маси-ханом (он сарханг), брат его Ибад 
хан состоит явером, другой брат Рафи хан—наибом, а сын его— 
Иль-беги. Они, т. е. полководцы и его братья, зладеют несколь-
кими селениями': Барзабил, Гуллидже, Енгидже, Гарлу. Али-
Аба д и проч. Около 200 семейств живут в этих селениях и зани-
маются земледелием. Некоторые же из них едут на заработки з 
Гиляни и Туркестан. У них 24 зсадника. Маси-хан тоже получа-
е т 120 туманов жалованья, а братья его жалованья не имеют. 
Это очень отчаянный и воинственный народ. Доказательством 
этого может служить следующий пример: в прошлом году быв-
ший зенджанский губернатор шахский сын Саларуд-Довле24 ко-
мандировал начальника своей личной кавалерии принца Ахмед-
Мирзу с 50 отборными и хорошо вооруженными всадниками для 
поимки и представления Маси-хана, которые окружили селение 
Гуллидже, где жил Маси-хан, а сам принц начальник кавалерии 
с десятком всадников направился к дому Маси-хана, который ни-
чего об этом не зная, преспокойнейшим образом стоял у ворот 
с тростином в руке. По распоряжению принца всадники начали 
залпом стрельбу; Маси-хан, получивший раны от семи выстре-
лов, все-таки не падает духом, жены успевают передать ему ору-
жие, а он, загнав принца и его всадников, уже слезавших с лоша-
дей, перед собою в конюшню, закрывает и запирает на замок две-
ри конюшни, садится на неприятельскую лошадь и с раненой 
рукой стремится к осаде, давая подряд несколько выстрелов на 
воздух; тем временем братья его, находившиеся з ближайшем 
селении Барзабиль, услышав выстрелы, моментально садятся на 
лошадей и скачут на помощь брату. Все всадники принца убежа-
ли после этого в Зенджан, а Маси-хан с братьями возвратились 
домой, принца и его передовых всадников, запертых в конюшне, 
как следует поколотили, обезоружили и отпустили. Потом он 
приехал в Казани, где долго лечили его раны. Итак, каких-ни-
будь четверо или пятеро человек, находившиеся в разных мес-
тах, вовсс не приготовленные и не ожидавшие такого внезапно-
го нападения целого отряда пятидесяти вооруженных воинов, 
дали последнему полное поражение, из них убили несколько че-
ловек, а многих поранили. III партией Какавенда командует Та-
ги хан-Султан; его отец был известным самостоятельным полко-
водцем, но он сам ныне подчиняется Маси-хану и имеет 14 всад-
ников: этих курдов около 100 семейств и живут они в деревнях: 
Халифалу, Вейсаи, Мян-Чарир и др., находящиеся в местности 
Хамсе. Это самые дикие и отчаянные курды, которые не хотят 
подчиняться власти, даже не обращают никакого внимания на 
начальство курдов в Казвине. Постоянно на них жалуется мест-
ный губернатор Хамсе. Они почти никогда не отпускают всад-
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ннкоз и не исполняют своих обязанностей на общем основании, 
если не посылать к ним от казвинского начальства курдов маму-
ра25 с большой силой для того, чтобы заставить их повиновать-
ся. В горе Маглавек они имеют свои пастбища. 

Племя « А м м а р л у » 

Местность «Аммарлу» принадлежит к Гнльянскои губернии. 
Уже много лет, что взимаемый с этого уезда правительственный 
налог .идет на уплату жалованья всадников и чиновников армии 
курдских племен. Аммарлннский вице-губернатор подчиняется 
власти казвинского начальства курдов. В этом уезде 60—70 се-
лений, которыми заведуют аммарлинские ханы (дворяне). 

Ата-хан сарханг — один из полководцев, который платит 
1500 туманов налога и живет в местности «Джаренде». Сам Ата-
хан имеет 12 всадников; Тагн-хан явер имеет также 12 всадни-
ков, Али-хаи наиб имеет 10 всадников. Носратулла-хан султан— 
12 всадников, Яр-хан—10 всадников. 

Все они подчиняются Ата-хану. Этих курдов около 500 се-
мейств, которые занимаются земледелием, или везут угли в 
г. Казвнн; некоторые из них отпускают всадников правительству, 
а другие платят налоги. Климат Аммарлинского уезда всегда 
дачный. В местности Рамаш и в некоторых других местах боль-
шею частью бывает так холодно, что очень часто приходится 
отапливать комнаты среди летнего сезона. Они делают хороший 
сыр и чудное масло; приготовляют хорошую шерстяную материю 
из шерсти барашек, годную для мужского костюма. В Аммар-
линском уезде много лесов, где' заготовляют древесный уголь и 
везут его в Казвнн, его окрестности, даже в Тегеран, где около 
половины жителей закупает и пользуется древесным углем, при-
возимым из аммарлннскнх лесов. Другой полководец Аммарлнн-
ский—это Рахим-хан сарханг Менджильский. Он же вице-губер-
натор менджильский и лоушанский. Он платит 470 туманов на-
лога. Половина жителей Менджила—курды, а другая половина 
оседлые крестьяне. Здесь 18 всадников и один наиб. Курдов око-
ло 100 семейств, а жалованье Рахим-хана в год тридцать тума-
нов. Остальные аммарлинские ханы: Гулам-Риза-хан, Шафн-хан 
и Салим-хан (пнркухский) не имеют всадников, а платят налоги: 
первые два по 1000 туманов, а последний около 80 туманов, что пред-
назначено на уплату жалованья всадников и полководцев курд-
ских племен. 

Племя « Р а ш в е н д » 2 6 

Это племя имеет во главе полководца Гусен-Али хана сар-
ханга. Лет 130 тому назад эти курды были выписаны из Турке-
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стала и Герата; были они помешены в Казвинском Рудбаре, где 
живет ныне Гусен-Али хан в местности под названием «Эмарет». 
Это племя состоит приблизительно из 200 семейств, живущих в 
разных селениях Рудбара, где занимаются земледелием как для 
Гусен-Али хана, так и для других землевладельцев. Они отпус-
кают правительству 18 всадников, 1 наиба и 1 явера. Явером 
состоит сын Гусен-Али хана Мамед-Али хан, имеющий титул 
тэиду-низам*2 7 . Каждый из этих курдов платит известную сум-
му на содержание полководца и других чиновников. Они имеют 
много катеров и везут в Казвин рис из Тонекабуна. Это племя от-
личается от всех прочих своим красноречием и умственными спо-
собностями. 

Итак, в заключении всего вышеизложенного имею честь за-
метить, что для составления точной статистики о количестве на-
селения и военной силы курдских племен в Казвинской губернии, 
пришлось собирать еще дополнительные сведения и в результа-
те оказалось, что эти разные племена состоят из 5830 дворов: 
приблизительно около двадцати пяти тысяч душ. Они обязаны 
выставлять в распоряжение персидского правительства всего 
семьсот тридцать всадников, которые в мирное время получают 
по 74 кр. 8 шай (семьдесят четыре крана восемь шай) жалованья 
в год, а в период времени, когда они находятся при командиров-
ке, вдвое больше; имеют семнадцать полководцев в чинах сар-
типа и сарханга28, получающих совместно в год 16150 кран в год, 
шесть яверов, из коих три не имеют жалованья, а трое других 
1200 кран в год; 16 султанов, которые все вместе получают три 
тысячи двадцать (3020) кран жалованья в год; наконец 25 наи-
бов, из коих одиннадцать—наиби первого ранга получают по 132 
крана, один тоже наиб первого ранга 160 кр., другой—120 кр. И 
12 лаибов второго ранга по 82 кр. Всего эти 25 наибов получают 
в гол 2716 кр. 

Итак, на содержание этих всадников с их полководцами и 
(другими чиновниками и офицерами персидское правительство от-
пускает семьдесят семь тысяч триста девяносто восемь кран жа-
лованья в год (77398), причем всадники при командировке, рав-
но и некоторые офицеры и иль-беги получают двойной оклад жа-
лованья от правительства, а фуражные и другие расходы от об-
ществ. вспомоществования так называемых «джуге». 

ЦГВИА, ф. 76, д. 392, лл. 1—13 об. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

I. О племени чигини интересные сведения сохранились в «Шараф-иаме». 
Шараф-хаи Бндлнсн, отмечая храбрость и отвагу этого племени, пишет, что 
«...они разбрелись по районам Ирака и Азербайджана», а во время царство-
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аания шаха Тахмаспа I (1524—1576), часть племени насильно переселяется в 
Хорасан и укрепляется в Кучане. Позже шах Лббас дарит главе племени за 
военные услуги звание эмира и право на возвращение чпглниицез ка родину 
в Курдистан («Шараф-наме», стр. 373—374). В XVI в. основным районом 
обитания племени чигини указывались окрестности г. Киркука. Можно пред-
положить, что казвинскне чигини в период миграции, на пути в Хорасан или 
обратно, откололись от основной массы п обосновались в районе Казвнна, 
ведя кочевой образ жизни. Как явствует из данного документа к концу XIX 
века чигинийцы района Казвнна состояли из 1200 домов, представляя боль-
шое племя. Часть их, около 60—70 домов, уже обосновалась в самом городе 
Казвине. 

2. Кишлаг—зимовка для кочевых и полукочевых скотоводческих хозяйств. 
3. Туман—денежная единица, равна 10 риалам. 
4. Кран—денежная единица, равна 1 риалу. 
5. Шаи—денежная единица, равна 1/20 риалу. 
6. Сартип—бригадный генерал. 
7. Иль-беги—вождь кочевых племен. 
8. Дуг—прохладительный напиток из сбитого кислого молока, смешанно-

го с водой. Автор «Записок» переводит как «кислое молоко», мацони. 
9. Явер—военный чин, майор. 
10. Султан—военный чин, капитан. 
11. Тюль—одна из самых распространенных форм землевладения в Ира-

не. Обрабатываемые земли шах выдавал отдельным лицам: чиновникам, во-
еннослужащим в качестве вознаграждения за их службу. Тюлем иногда вы-
давались и налоги, взимаемые от отдельных деревень или общин, вместо жа-
лования. (Подробно о тюле смотри: Г. М. Еганян, Аграрные отношения в 
Иране во второй половине XIX в., Ереван, 1970, на арм. яз.). В документе 
как раз говорится о тюле, выдаваемом вместо жалования. 

12. Мафи—Руссо упоминает как часть племени лек. (մ. Բ՝. X. Коихеаи, 
ЕхиаН йе ГИ1пега1ге. й'ишуоуа^е еп Регве раг 1а уо!е йе Ва^йай. .քօոժքու-
Ьеп йев ՕՈ6ոէտ" է. III, 1813, р. 88). О мафи есть упоминание у Рича (С1. /.. 
И1ск ^ г гаПуе օք а Кев1йепсе 1п КоогйЫап апй оп И]е БИе о! апс1еп( 1Ч1п1-
уе!1, V. I, Լօոժօո, 1836, р. 108.) 

13. Наиб—адъютант, помощник, лейтенант (чин). 
14. Кедхуда—староста деревни. 
15. Фарсах (фарсанг)—мера длины, около 6 км. 
16. Шейхул-ислам—верховная глава мусульманской общины. 
17. Руссо тоже это племя причисляет к большому племени Лек (см. указ. 

соч.). 
18. Гулам—слуга. 
19. Бехтуи—Очевидно это племя то же самое Бегтуни, о котором упоми-

нает Руссо в качестве части племени Лек (см. указ. соч.). 
20. Векилбаши—старший сержант. 
21. Калхор—известное курдское племя, живущее на территории от Зоха-
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ба <Ирак) до Мендели (Ирак). Часть халхоров встречалась в районе Арде-
лана (см. Ли*, указ. соч., стр. 217). При сличении катериалоз из литературы 
до середины XIX века Петр Лерх приходит к выводу, что калхори делились 
на две основные тайфе (группы): шахбази и мансури. А калхори сами вмес-
те с гуранами носили название лек. Руссо племя лек делил на множество 
племенных подразделений, худа входили так же и племена Джалилавенд, 
Калхор, Бегтуни, Какевенд и Мафи, т. е. те, о которых говорится в «Запис-
ках» (см. П. Лерх. Исследования об Иранских курдах и их предках северных 
халдеях, СПб., 1856, кн. I, стр. 100). Шараф-хан Бидлиси калхоров делил на 
три основные ветви: правителей Палангана, эмиров Дартанга и Махидашта. 
С шахским троном были наиболее связаны правители Палангана. Он пишет, 
что при шахе Тахмаспе глава калхоров Палангана эмир Искадар прибыва-
ет в Казвин на службу к шаху Тахмаспу и получает грамоту на управление 
племенем. После смерти шаха Тахмаспа I в стране разгорается междоусоби-
ца и эмират Палангана теряет свою былую силу. «Ныне,—писал Шараф-хан 
Бидлисн, имея в виду конец XVI в.,—никого из наследников власти не оста-
лось и Палангаи диваном Османской династии на правах санджака передан 
чужим*. (»Шараф-ламе», стр. 365). 

Нам кажется, что небольшая часть калхоров во главе со своим низло-
женным эмиром в этот трудный для них период находит покровительство и 
пристанище в Казвиие, близ шахского трона. 

22. Халисе—государственные земли. Земли, арендованные калхорами, бы-
ли из тех форм халисе, которые известны как «халиседжате энтегал», т. е. 
предоставленные государством отдельным лицам на пользование с правом пе-
рехода наследственности (см. Г. М. Еганян, указ. соч., стр. 94). 

23. Какавенд—это племя тоже упоминается в числе племени Лек в райо-
не Керманшаха. (см. П. Лерх, указ. соч. стр. 100). 

24. Саларуд-довле—глава правительства. 
25. Мамур—чиновник, служащий. 
26. Очевидно это отколовшаяся часть от племени Рашявенд, о котором 

Дюпре н Рнттер оставили сведения с указанием иа их место жительства в 
районе Тароме. (см. П. Лерх, указ. соч., стр. 96). 

27. Саиду-низам—титул военачальника. 
28. Сирханг—военный чин, полковник, устаревшее значение—предводитель 

войска. 
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Л. Г. ШЕХОЯН 

ПЕРСИДСКАЯ НОВЕЛЛА 60—70-х ГОДОВ 

Вторая половика нынешнего столетия оказалась для Ирана 
временем больших социальных перемен, стимулировавших раз-
витие общественной мысли. 

Новые проблемы и задачи, вставшие перед иранским об-
ществом, затрагивали жизненно важные интересы. Сознание это-
го пробуждало творческие силы страны. Заметное оживление 
сказалось во всех областях искусства, в том числе и в литерату-
ре. 

С конца 50-х гг. и на протяжении всего последующего деся-
тилетия литература обогатилась целым рядом произведений пер-
сидской поэзии. В области прозы наиболее интересные явления 
имели место в жанре новеллы, что само по себе не случайно. 
Жизнь в стране стала более многообразной, социально насыщен-
ной, напряженной. Учащенный пульс этой жизни повлиял на ак-
тивизацию наиболее мобильных, быстро откликающихся жанров 
малой прозы. 

Большинство представителей молодого поколения писателен, 
пришедших в литературу в конце 50-х гг.,—Дж. Мир Садеки, 
М. Киануш, Ф. Тонкабони, X. Шахани, Н. Ибрагимн, И. Голе-
стан и другие обращаются к новелле. Это поколение писателей, 
наделенное новым мироощущением и обостренным чувством 
гражданственности, словно спешило сказать свое слово о време-
ни, о сегодняшнем дне, о чем свидетельствует обогатившаяся 
проблематика персидской новеллы 60-х гг. 

Если новелла 50-х гг., кроме доминирующей темы «малень-
кого человека», разрабатывала также крестьянскую. проблему, 
то новеллистов 60-х гг. волнуют уже и судьбы молодежи, интел-
лигенции. Большое внимание в новеллистике этого периода уде-
ляется также морально-этической проблематике. 

Примечательно, безусловно, то обстоятельство, что если в 
50-е гг. новелла сосредотачивала все свое внимание на личности, 
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на индивидууме, отодвигая социальные проблемы на задний 
план, то а 60-е гг. вновь зазвучала з полный голос тема «лич-
ность—общество*. 

Воплощение образа человека во всей сложности его связей 
с обществом сделало новеллу более емкой по социально-общест-
венному содержанию и позволило разрешить в художественной 
форме по-новому осмысленные проблемы. Так, например, если 
прежде в иранской большой прозе и в новеллистике проблема мо-
лодежи рассматривалась в основном в аспекте воспитания и об-
разования ее в духе национальных традиций, ощущалась забота 
о том, чтобы оградить подрастающее поколение от пагубных вли-
яний Запада, то в 60-е гг. молодежная тема трактуется по-иному: 
критике подвергается прежде всего схоластическая, консерватив-
ная по своей сути система воспитания. Именно в этом плане раз-
рабатывается тема молодого поколения в рассказах Ш. Гариба 
«Асре пайзи* («Осенний вечер»,—одноименный сборник, Тегеран, 
1960), Б. Могаддама «Чашмхайе сорхе аму» («Красные глаза 
дяди»)1, Дж. Хедаята «Фарар» («Побег»)2, А. Хакима «У гофт, 
май пагофтам» («Это он, это не я сказал»)3 и др. 

Характерно также, что писатели начали проявлять умение 
многообразными действенными средствами художественного сло-
ва передать тончайшие психологические нюансы, выявить едва 
уловимые движения юной души, передать внутренний мир детей 
и подростков во всей его сложности и характерных проявлениях. 
Это позволило писателям показать разлад между детьми и ро-
дителями, выявить корни вечной проблемы отцов и детей в ее 
сегодняшней обостренности. 

Чрезвычайно значительным в разработке этой темы являет-
ся то обстоятельство, что писатели обращаются к созданию об-
разов молодых людей, восстающих против беспрекословного, раб-
ского повинования родительской власти (Дж. Хедаят «Фарар», 
Г. Назери «Дар ма чизи .мишекафт» («В нас пробуждалось что-
то»)4 , юношей, живущих стремлением противостоять косным, от-
сталым проявлениям иранской действительности (С. Чубек. «Че-
рагс ахар» («Последний светильник»), одноименный сборник, 
1966, Бсхазии «Герехе кур» («Тугой узел»)®, Г. Назери в уже 
упомянутой новелле «В нас пробуждалось что-то»)6. 

1 «.Сохам», 1968, № 1. 
3 Там же, 1965, № 3. 
3 «Сохап», 1968, № 3. 
4 Там же, 1965, № 6. 
6 «Пеяме новин», 1964, № 1. 
8 «Сохан», 1964, № 2. 
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В трактовке проблемы человека, в раскрытии трагизма его 
существования также заметны новые тенденции. Новеллы, соз-
данные в 60-е гг., раскрывая драму «маленького человека»— 
жертвы общества, со всей остротой передают его отчуждение. 
Так возникает новая по существу тема изолированности. 

Из произведений, раскрывающих эту тему, следует особо от-
метить рассказы Т. Модарресн «Ек шабе барани» («Одна дожд-
ливая ночь»)7, Б. Садеки «Мехмане наханде дар шахре бозорг» 
(«Незванный гость в большом городе»8), Мир Садекн «Базпасине 
сангар» («Последний рубеж»), сборник «Чашмхайне ман хаете» 
(«Мои усталые глаза», 1966), Г. Назери «Парванеха дар шаб» 
(«Мотыльки ночью»9). 

Осознавая с болью человеческую разобщенность, писатели 
выступают против обособленности, против черствости п глухоты 
к страданиям окружающих. Этот традиционный для классичес-
кой персидской литературы мотив, зов, брошенный людям еще 
великим гуманистом мудрецом Саади («О ты, кого не печалят 
страданья других, нельзя назвать тебя человёком»), подхвачен-
ный современными персидскими новеллистами, звучит как осуж-
дение бесполезного существования, механического отбывания 
жизни человеком. 

Против безучастности человека к судьбам окружающих на-
правлены рассказы Б. Могаддама «Дар миане махтаб» («В лун-
ном свете»)10, «Дигар зан чизи напорсид» («Больше ни о чем 
жена не спросила»)11, Дж. Мир Садеки «Бе тамашайе шукуфе-
ха» («Любование цветами»)12, М. Киануш «Джайе халий'е шу-
хар» («Пустующее место мужа»)1 3 . 

Примечательно, .что для воплощения своей философско-эти-
ческой идеи Б. Могаддам использовал библейскую притчу о гла-
се вопиющего в пустыне: возгласы страдающего старика раз-
даются в ночи, а вокруг него—холодное как лунный свет, мол-
чание окружающих. Рассказ называется «В лунном свете». Это 
метафора, которая, развиваясь, раскрывается в тексте: человек, 
снимающий с себя ответственность за социальное зло, подобен 
лунному свету, который светит, но не греет. Это философско-эти-
ческое восприятие человека приобретает социальное звучание в 

7 «Сохан», 1965, № 8. 
8 Там же, № И. 
9 Там же, № 7. 
10 Там же, 1965, № 4. 
11 Там же, № 10. 
18 Там же, 1970, № 3. 
13 Там же, 1966, № 6. 
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произведениях персидских новеллистоз, осуждающих сытое су-
шествование14. 

Среди многочисленных рассказов на эту тему особенно при-
мечательны рассказы Г. Назери *Хамасейи барайе махале ман» 
(«Скачаиие о нашем квартале*)15, Ф. Тонкабони «Благопристой-
ная счастливая жизнь*, Дж. Мир Садеки «Джуйбар» («Ручей»— 
сборник «Мои усталые глаза*) . Та же идея в сюжетно-психоло-
гическом плане раскрыта в рассказе Ф. Тонкабони «Благопри-
стойная счастливая жизнь». 

О том, как губительно воздействует на личность бездухов-
ность существования, писатель говорит от первого лица, созда-
вая образ человека, в пору первой своей молодости увлекавше-
гося литературой, искусством. Герой рассказа задыхается в ат-
мосфере своей неподвижностью, напоминающей затхлую стоячую 
воду, в среде, где мерилом респектабельности являются дорогие 
сервизы, званые обеды и вилла, пусть даже купленная в кредит. 

Написанный в сатирическом ключе рассказ «Благопристой-
ная счастливая жизнь» созвучен рассказу А. Чехова «Душечка». 
Повторяющаяся в чеховской манере ключевая фраза «Мы совер-
шенно довольны и счастливы», сопровождающая картины уны-
лой и однообразной жизни чиновника и его семьи, звучит саркас-
тически. 

Фетишизации вещей, доминирующей в обществе потребления, 
персидские новеллисты противопоставляют подлинные человече-
ские ценности—честность, доброту, верность долгу, то есть те 
человеческие категории, разговор о которых в персидской лите-
ратуре лет десять—двенадцать назад звучал лишь отвлеченно и 
дидактически. 

Этой же теме посвящены и рассказы Б. Могаддама «Вахти 
ке барф мибарад» («Когда идет снег»)", «Ба дастахайе баете» 
(«Связанными руками»)17, Джамала Мир Садеки «Баба», «Хале» 
(«Тетушка»—оба в сб. «Шахзаде—ханум сабзчашм», 1963), 
Ш. Гариба «Озра ландуке» («Безобразная Озра»), «Гонбаде ха-
лаби» («Жестяная крыша»—оба рассказа в сборнике, вышедшем 
в 1963 г.), Ф. Тонкабони «Бирун ва андарун» («Снаружи и из-
нутри»), «Мадаре бозорг хаб набуд» («Бабушка не спала»—сбор-
ник «Асире хак», 1962). Закономерно, что писатели Ирана в по-
исках высокой человечности и духовности обращаются к образам 
простых тружеников, представителям народа. Разговор о подлин-
ных человеческих ценностях в одном случае обретает аллегори-

14 «Сквозь пелену тумана», М., 1974, Предисл. В. Кляшториной, стр. 6. 
13 «Сохан», 1965, № 5. 
19 «Сохан», 1970, № 4. 
17 Там же, 1967, № 8. 
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ческую форму притчи18, в другом—воплощается в форме расска-
за-портрета, которая как бы напрашивается сама собой (упомя-
нутые рассказы Мир Садеки, Ш. Гариба). 

Героиня рассказа Ш. Гариба—некрасивая бедная служанка 
по имени Озра, сохранившая в душе теплоту, доверчивость, лю-
бовь к окружающим и преданность им. Порывистая, трепетная, 
она самозабвенно дарит все богатства души своему возлюбленно-
му, который, однако, забыв чистую порывистую любовь Озры, 
женится на дочери богатого бакалейщика. Озра умирает от горя, 
и в ее предсмертных словах звучит все та же бескорыстная лю-
бовь («Если увидите его, скажите, что еще...»). Подчеркивая 
бескорыстие Озры, писатель противопоставляет ей образ помощ-
ника пекаря Али, наделяя его мелочным эгоизмом и меркантиль-
ностью. Без зазрения совести Али принимает подарки от бедной 
служанки. 

Рассказ Ш. Гариба написан в светлом ключе, он звучит 
как гимн высокому началу в человеческой душе. 

Таким образом, можно говорить об определенном нравствен-
ном идеале, объединяющем передовых новеллистов 60-х гг. и 
ставшем своего рода идейной позицией, с которой иранские пи-
сатели выступают против суеверия, отсталости, приспособлен-
чества, религиозного фанатизма и других пороков общественного 
сознания и нравов, которые еще характерны для современного 
Ирана (Мир Садеки «Шаб хамуш буд» («Ночь была тиха»), 
«Тахе кучейе халват» («На безлюдной улице»), С. Чубека «Чера-
ге ахер» («Последний светильник»), «Гурканха»—(«Могильщи-
ки»), А. Махмуда «Дар тарики» («В темноте»)19. 

Именно с этой позиции критикуют они прочно сохранивший-
ся иранский институт брака, пагубно отражающийся на положе-
нии женщины в семье и в обществе (М. Киануш «Голе сорх»— 
«Красный цветок»20, Мир Садеки «Снег, собаки и вороны», Беха-
зина «Тугой узел» и др.). 

По-новому осмыслена литературой 60-х гг. и тема трагедии 
«маленького человека», ставшего жертвой несправедливости бур-
жуазного общества. Если в произведениях более раннего периода 
драма «маленького» человека изображалась как частный случай, 
внесоциально, то начиная с 60-х годов в иранской новеллистике 

18 Следует отметить, что в малой прозе 60-х гг. притча, этот излюблен-
ный жанр персидской классической литературы, в частности, прозы, пережи-
вает своего рода возрождение. Притча, как и прежде, служит аллегориче-
р о м у осмыслению морально-философских, социально-этических проблем со-
временности. 

18 «Сохан», 1966, № 1. 
20 «Пеяме новин», 1965, № 11. 

:208 



отчетливо заметно противопоставление человека и среды, изобра-
жается столкновение человека с государственным механизмом и 
при этом подчеркивается бесчеловечность государственной маши-
ны, сама буржуазная сущность которой противоречит элементар-
ным представлениям о человечности. При таком социальном зву-
чании новеллы с ее остро-критической направленностью усилива-
ется эпическое начало произведений. 

Таковы лучшие рассказы Хосрова Шахани, Ф. Тонкабони, а 
также некоторые произведения Джамаль-заде. Социальная ок-
раска обусловила также отличительную черту иранской сатири-
ческой новеллы 60-х гг., являющейся переплетением драматиче-
ского и комического начала, трагикомедийность—черта, которую, 
говоря о творчестве X. Шахани, советский иранист Дж. Дорри 
охарактеризовал как «смех сквозь слезы»21. Замечательный ар-
мянский писатель Дереник Демирчян однажды заметил: «...коми-
ческий элемент—наиболее могучее средство, излечивающее от 
сентиментализма, романтизма, импрессионизма и всяких прочих 
«измов»22. Верность этих слов подтверждает, в частности, 
творчество X. Шахани, который не сбивается на сентименталь-
ность даже при изображении самых драматических ситуаций. 
Удается же это ему потому, что образы жертв буржуазного об-
щества, бездушие этого общества показаны им на социальном 
фоне, и при этом писателю свойственно сатирическое видение со-
циального зла. В результате создается ощущение нелепости, 
вопиющей бессмысленности происходящего, восприятие читателя 
приобретает критическую направленность. Автор как бы моби-
лизует читателя, а не повергает его в уныние. 

Чрезвычайно характерны в этом отношении рассказы X. Ша-
хани «Помешанный», «Шпион», «Интервью Меллат-заде». Крес-
тьянин Хамдолла, герой рассказа «Помешанный», взбунтовав-
шись против сильных мира сего, практически потерял право՛ на 
существование, превратился в своего рода живой экспонат на 
семинаре психопатологов. Совершилась трагедия личности, про-
исшедшая с ведома органов здравоохранения, предназначенных, 
казалось бы, быть наиболее гуманными учреждениями государ-
ства. Столь же недопустимо бесчеловечна в изображении X. Ша-
хани деятельность органов просвещения, городского управления 
и других институтов, составляющих государственную систему. 

С этим циклом рассказов X. Шахани по своей идее и сюжет-
но-композиционному построению перекликаются рассказы М. Джа-
мал-заде «Шурабад»—сборник «Асман о рисман» («Всякая вся-
чина»), 1965 г., Ф. Тонкабони «Машина по борьбе с неграмот-

21 Хосров Шахани. Неуживчивый. М., 1974, стр. 8. 
22 Д. Демирчян. Собр. соч., т. 6, 1958, стр. 640. 
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ностью», А. Махмуда «Беды куропаток»—сборник «Зайерн зире.՝ 
баран» («Прохожий под дождем»), 1968 г. и др. 

Персидские сатирики проанализировали процесс обезличи-
вания человека, которому подвергаются не только те, кого мож-
но отнести к категории «маленьких люден». Обезличивание кос-
нулось также людей, занимающих определенное общественное 
положение. Так обезличены герои рассказов X. Шахани «Пласти-
ческая операция», «Секрет успеха» и Ф. Тонкабони «Або эбн ва 
рухе ходе» («Вода, сын и «святой дух»). Герои этих рассказов— 
учителя, журналисты, профессора, крупные государственные 
'служащие. Все они теряют свое «я», столкнувшись с неумоли-
мой и бездушной государственной машиной, заставляющей их 
действовать в соответствии с основным законом общества—зако-
ном наживы. 

Изображение человека в его связях с обществом сказалось 
и в освоении крестьянской темы, хотя, впрочем, персидская но-
велла в обозреваемый период приобрела более урбанистический 
характер. Это, прежде всего, обусловило такой объективный фак-
тор, как интенсификация развития капиталистических отношений 
в стране, приведшая к возрастанию роли городского сектора в 
экономической и общественной жизни страны. Урбанизация про-
зы объясняется, кроме того, и тем, что персидские новеллистьг 
больше знали жизнь города, они еще не успели во всей полноте 
осмыслить те процессы, которые происходили в иранской деревне. 

В силу этих причин жизнь деревни в новелле 60-х гг. изо-
бражается ретроспективно. Тема эта разрабатывается в тех на-
правлениях, что и в литературе предшествующего периода: 
обезземеливание крестьянства, уход в город, судьба крестьян в 
городе, их моральная, а зачастую и физическая гибель в городе. 
Конечно, все эти явления и поныне не утратили свою актуаль-
ность. Более того, в новелле 60-х гг. они получили более досто-
верное отражение и, к тому же, более глубокое истолкование. 
Однако в свете новых реальных проблем, возникших в иранской 
'деревне, а также новых, более сложных социальных отношений 
на селе, проблемы эти в определенной мере отражают вчераш-
нюю действительность. Достаточно вспомнить рассказы Ф. Бад-
рейн «Ранде шоде» («Изгнанный»), «Шйане ек зендеги» («Ко-
нец одной жизни»), новеллы Аб. Челипа «Исмайил» и X. Пиш-
<вайи «Бар бад даде» («Отданный ветру») и другие произведе-
ния, созданные в 50-е гг. Все эти рассказы по своей сюжетной 
основе и проблематике чрезвычайно близки таким произведе-
ниям 60-х гг., как «Гораз» («Кабан») и «Кахвеханейе кенаре 
джадде» («Кофейня у шоссе») Ш. Гариба (сборник «Гонбаде ха-
лаби» («Жестяная крыша»), 1963), «Аншаб ке барф мибарид» 
(«В ТУ ночь, когда шел снег») Мир Садеки и др. 
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Герои этих рассказов либо влачат жалкое существование, за-
давленные бесчеловечной эксплуатацией крупных заминдаров, 
либо, в редки/, случаях, пытаются отстоять свои права, бунтуют 
и оказываются побежденными и, сломленные, продолжают свой 
одинокий путь.'Чаще всего они уходят в город, где их ждет ги-
бель, физическая или моральная. Однако, если в 50-е гг. кон-
фликтные события изображались главным образом через пере-
живания главных персонажей и основное внимание уделялось 
показу этих переживаний, то в 60-е гг. герои рассказов уже не 
•только страдают, но и действуют, они изображаются в конфликт-
ной ситуации, в столкновении с социальным злом. В результате 
этого как психологическая, так и социальная сторона описыва-
емых явлений получает большую достоверность воплощения. 

Живые картины крестьянской жизни предстают в рассказе 
Ш. Гариба «Гораз». Читатель знакомится с тяжелым, изнуритель-
ным трудом крестьян-издольщиков, с их борьбой против произ-
аола арбаба, который ущемляет не только их материальные ин-
тересы, но и человеческое достоинство. 

Кроме того, в 60-е гг. уже появляются новеллы, в которых 
социальное зло изображено в самом широком радиусе действия. 
В этом плане показательны рассказы Н. Ибрахими «Шахре бо-
зорг» («Большой город»), «Бедасте бад» («Пущенный на ветер»), 
«Забани дигар» («Иной язык») в сборнике «Араш дар галам-
ройе тардид» («Араш в сомнении»), 1967 г., X. Шахани «Союз-
ники», «Жертвы наводнения», в которых общество потребления 
изображается со всеми его характерными чертами и пороками: 
спекуляция, коррупция, обман, падение нравов и т. п. Нередко 
при этом писатели достигают большой художественной вырази-
тельности—отчасти благодаря совершенству и своеобразию фор-
мы, особенностям композиции, позволяющей расширить рамки 
действия новеллы. Особенно интересны в этом отношении рас-
сказы Н. Ибрагими, Ф. Тонкабони, Г. Саэди. 

Примечателен, в частности, рассказ Г. Саэди «Таре о лара» 
(«Страх и дрожь»), Тегеран, 1968 г.23 

Написанное в форме повести, это произведение состоит из 
шести новелл. Каждая из них завершена композиционно и сюжет-

23 Голамхосейи Саэди (Гоухар Морад) в 60-е гг. успешно выступает и 
в жанре повести. К этому времени относятся его произведения «Вахмехайе би 
нам ва нешин» («Неизвестные погребы»), «Туп» («Пушка», 1969), «Шабне-
шини ба шокух» («Роскошные вечеринки», 1970). О его повести «Азадаране 
Байал» («Скорбящие деревни Баял», 1970) см. Д. С. Комиссаров. Реалисти-
ческие черты персидского романа и повести. «Народы Азии и Африки», 1974, 
№ 3. 
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но и описывает быт и нравы бедных рыбацких деревень юга стра-
ны. Однако благодаря органическому единству всех шести но-
велл писателю удалось создать широкую и емкую картину жиз-
ни своих героев^ уловить и донести до читателя их страхи и тре-
воги, их отчаяние' и борьбу. 

В этих рассказах, наппсанных живым, сочным языком (в 
этом проявилось мастерство Саэди-драматурга, признанного мас-
тера диалога, речевой характеристики персонажей), с большой 
художественной достоверностью воссоздана повседневная жизнь 
рыбаков юга, их тяжелый, полный опасности труд, а также их 
отсталость и суеверия, всячески поддерживаемые стараниями 
мулл и знахарей. 

Таким образом, герой новеллы 60-х гг.—это прежде всего 
жертва социальной несправедливости. Это человек, ведущий не-
устанную борьбу за существование, переживающий трагедию 
одиночества, потерпевший поражение в обществе потребления. 

Но рядом с этим героем в новелле 60-х гг. появляется дру-
гой человек—это уже не одинокий бунтарь, восстающий против 
зла и несправедливости, мститель за личную обиду. Этот герой 
уже не хочет мириться с существующей несправедливостью. Це-
ной лишений он пытается найти выход из положения, борется за 
счастье таких же людей, как он сам. 

Таковы герои рассказов Н. Ибрагими «Ханейи барайе шаб» 
(«Ночлег»—одноименный сборник), «Гейре момкен» («Невоз-
можно»—сборник «Араш дар галамройе тардид», 1967), Б. Мо-
гаддама «Гафасха» («Клетки»—«Сохан», 1970, № 2) и др., изо-
браженные в конкретных жизненных ситуациях, характерных 
для иранской действительности. 

Образы этих героев вдохновлены светлыми гуманистически-
ми идеалами, верой в душевную красоту человека. Они в какой-
то мере созвучны образам известных героев, рожденных литера-
т\трой революционного романтизма. Так, в образе героя рассказа 
Н. Ибрагими «Ханейи барайе шаб» угадывается близость горь-
ковскому Данко: в тяжелой борьбе с бурной морской стихией 
рыбак ловит солнце и несет его людям, чтобы спасти их от 
тьмы. А герой рассказа Б. Могаддама «Клетки» стремится со-
брать все клетки и замки, какие только есть на белом свете, 
чтобы передать их в музеи. 

Вера в новый идеал находит воплощение и в сказке-аллего-
рии о гармоничном человеческом обществе («Акнун маргра бе-
негар»—«Теперь взгляни на смерть» Н. Ибрагими—сборник «Ха-
нейи барайе шаб») , в легенде о солнце, которое невозможно ута-
ить от людей («Хоршид—ханум»—«Госпожа Солнце» Бехазина)24. 

34 «Пеяме новин», 1965, №4. 
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* * * 

Знакомство с иранской новеллой 60-х гг. убеждает в том, 
что гуманистические тенденции в этом жанре получили новое 
преломление ках в социальном, так и в этическом и философском 
плане. 

Благодаря этому новелла в данный период синтезировала 
основные поиски более ранних этапов своего развития. 

Однако при всей общности творческих исканий каждый пи-
сатель, несомненно, работал над своей излюбленной тематикой, 
уточнял собственную стилистику. 

Новеллы, созданные писателями Ирана в 60-е гг., разнооб-
разны по жанру: сатирический рассказ, рассказ-аллегория, вы-
держанный в форме притчи, сказка, сценка, лирико-драматиче-
ский рассказ. 

Такой лирико-драматический рассказ—любимая форма для 
писателей Махмуда Киануша и Джамала Мир Садеки. 

Творчество Джамала Мир Садеки занимает одно из ведущих 
мест в персидской новеллистике 60-х гг. Его первые рассказы 
появились в иранских периодических изданиях во второй полови-
не 50-х гг. В 60-е гг. вышли в свет сборники Садеки «Шахзаде 
ханум сабзчашм» («Принцесса с изумрудными глазами», 1963), 
«Чашмхайе ман хаете» («Мои усталые глаза», 1966) и «Шабхайе 
тамаша на голе зард» («Веселые вечера и желтая роза», 1969). 

На первый взгляд Мир Садеки может показаться обычным 
бытописателем, диапазон творчества которого не выходит за рам-
ки традиционной для современной иранской литературы темати-
ки: многоженство, религиозный фанатизм, убивающий в челове-
ке человеческое, судьбы женщин, которых нужда заставила опу-
ститься, вытолкнула за пределы общества и т. п. 

Социально-общественные корни этих пороков были просле-
жены уже предшественниками Садеки—С. Хедаатом, Б. Аляви 
и другими писателями, к тому же прослежены достаточно глу-
боко. 

Но мир Садеки прежде всего интересует тот моральный 
урон, который наносится человеку, а также сопротивляемость 
личности натиску традиционных предрассудков и общественных 
пороков25. 

Этим объясняется выбор писателем конфликтных, напряжен-
ных ситуаций и обстоятельств, в которых автор как бы подверга-
ет испытанию характеры своих героев. Это отличает большинство 

25 Об этом см. Преднсл. В. Кляшториной к книге «Снег, собаки п воро-
ны». М„ 1968, стр. 8. 
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произведений Мир Садеки, в особенности раннего периода его 
творчества. 

Именно таковы его произведения «Барфха, сагха, калагха», 
«Баба», «Шаб хамуш буд»,—сборник «Шахзаде ханум сабзчашм», 
«Инбарф, ин барфа лаанати», «Шахехайе шекасте», «Марсийе»— 
сборник «Чашмхане ман хаете». Во всех этих рассказах харак-
теры героев претерпевают изменения под влиянием обстоятельств. 

При этом Мир Садеки не только не идеализирует своих ге-
роев, он показывает, как бывший крестьянин Баба, от природы 
добрый н отзывчивый человек, оказался способным жестоко из-
бить свою молодую жену, у которой после этого начинаются 
преждевременные роды, и она умирает. 

В рассказе «Этот снег, этот проклятый снег» подросток, у 
которого нншета его родного квартала вызывает жалость и со-
страдание, тем не менее соглашается преследовать должников 
своего хозяина-мясника и при этом гордится своей исполнитель-
ностью. 

В рассказе «Снег, собаки и вороны» женщина, слывшая в 
своем квартале доброй, с поспешной жестокостью убивает вне-
брачного ребенка своего мужа, оставаясь глухой к мольбам ма-
тери-роженицы. 

Однако писатель показывает пробуждение в этих людях со-
вести, превращающей их дальнейшую жизнь в сплошную муку. 
Процесс осознания героем своей вины в рассказах Мир Садеки 
подчеркивает трагичность ситуации, усиливает разлад человека 
и среды. И все-таки, как бы мучительно ни проходило обретение 
самого себя, писатель каждый раз верит в торжество человеч-
ности и добра. 

Следует отметить, что почти во всех рассказах Садеки при-
сутствует народ, который либо судит происходящее, либо под-
держивает героя («Сломанные ветки», «Улица имени Райолн-
ких». «Баба», «В глубине тихих улиц» и др.). 

Толпа может быть прямолинейна и жестока в своих оценках 
н своем осуждении («Баба», «Усталые мои глаза»), она может 
подтолкнуть человека на злое. Но, осуждая религиозный фана-
тизм и предрассудки толпы, Мир Садеки чувствует за этой тол-
пой подлинное лицо простого народа, отзывчивого, чутко воспри-
нимающего чужое горе. 

Эти народные черты автор воссоздает в рассказах «Улица 
имени Райолнких», «День снежный, день траура», «В глубине 
тихих улиц». При этом изображение народа не становится для 
Садеки только фоном происходящих событий. Так, соседи—жите-
ли бедного квартала принимают горячее участие в судьбе моло-
денькой Масуме, которую овдовевшая мать стремится как мож-
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но скорее выдать замуж («Снежный день, день траура»); послед-
ние часы старика, умирающего в больнице, скрашивают соседи 
по палате, сами страдающие от болезней и бед («Последний ру-
беж*) . .Жители- квартала, простые люди оказывают приют не-
знакомому старику, тшетно разыскивающему свою дочь, якобы 
благоденствующую в большом городе («Улица имени Райоли-
к и х » ) . В этом, несомненно, истоки понимания человека писате-
лем, а также та отправная /очка, от которой Мир Садеки прихо-
дит к раскрытию трагедии отчужденности, изолированности чело-
века в современном обществе, показывает драму одиноких лю-
дей, ставших лишними, не нужными никому («Базпасин сангярг— 
«Последний рубеж>, «Марсийе»—«Плач», «Улица имени Райоли-
ких»). 

Именно в раскрытии трагедии этих одиноких людей проявля-
ется гуманистичность мировоззрения Мир Садеки, его отношение 
к человеку. По существу, в центре этих рассказов находятся об-
разы людей конченых. Если старик, потерявший свою семью, 
дом и имущество, еще надеется на что-то, поскольку человеку 
свойственно верить в добро (вот эту-то веру, последнее, что у 
него осталось, и поддерживают в старике жители приютившего 
его квартала), то старый больной Голи, покинутый женой, ли-
шенный детей, брошенный в грязную больницу, больше ни на 
что не надеется и ничего не ждет. И все-таки жестокость близких 
не вытравила из его сердца человечность. Униженные, сломлен-
ные герои рассказов Мир Садеки сохраняют вопреки всему чув-
ство человеческого достоинства, стараются не стать предметом 
унизительной жалости. Так, больной старик, умирая в больнице, 
рассказывает вымышленные истории о своих многочисленных 
детях и братьях. Другой герой—балагурит, скрывая от всех свои чув-
ства. Так видит и так изображает Мир Садеки простого челове-
ка. И в этом видении сказалось умение писателя смотреть на 
жизнь, воспринимать ее беды и радости глазами простого народа. 

Это умение помогло писателю создать, говоря словами Горь-
кого «до осязаемости живой» образ труженицы, простой иранской 
женщины («Хале*—«Тетушка», сб. «Принцесса с изумрудными 
глазами»), наделив ее лучшими чертами своей современницы. 

Тетушка—вся в заботах, она трудолюбива, самозабвенна в 
своей преданности близким. Заболел кто-то из родни—ее просят 
посидеть с ним, сходить за доктором, она первая помощница в 
дии свадеб и веселий. Характерно, что, создавая яркий и живой 
образ женщины, писатель воспроизводит бесхитростную ситуа-
цию: тетушка идет в школу за своим внучатым племянником 
(кстати, Садеки так и не называет свою героиню по имени, под-
черкивая тем самым собирательность этого образа), размышляя 
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о своих незаконченных делах—не успела зайти к больной сосед-
ке, не поставила на огонь обед, в результате маленькая Масуме 
останется голодной, а у самой от усталости ноют затекшие ноги. 
Так Мир Садеки создает образ женщины нз народа, которая не 
мыслит своей жизни иначе, как помогать окружающим, жить од-
ной жизнью с ними. 

Поиск и обретение писателем его человеческого идеала ут-
верждается в образе человека из народа. Простота, естествен-
ность мироощущений этого человека придает подлинно гуманис-
тическое звучание творчеству Мир Садеки. 

Именно эта глубина познания народного характера и явля-
ется тем неиссякаемым источником народности, который посто-
янно питает творчество Джемала Мир Садекн. 

Для признанного мастера современной иранской прозы Са-
дека Чубека характерен глубокий психологизм26. Это проявилось 
уже в ранних произведениях писателя, вошедших в его первые 
сборники «Хейме Шаббази» («Театр марионеток», 1946) и «Ан-
тари ке лютиаш морде буд» («Обезьяна, у которой умер пово-
дырь», 1950). 

На раннем этапе творчества молодой писатель руководство-
вался некоторым отвлеченным идеалом. Несоответствие этого 
идеала жизненной реальности рождало заземленный, натуралис-
тический образ. Таким предстает перед читателем герой ранних 
рассказов Чубека—«Голхайе гуштн» («Мясистые цветы») и «Га-
фас» («Клетка»)—человек, являющийся пленником своих ин-
стинктов, ничем, по существу, не ՛ отличающийся от животных и 
птиц. Экспрессивная мрачность этого образа рождалась страст-
ным авторским отрицанием, стремлением увидеть человека 
иным—прекрасным, полным благородных чувств. Об этом гово-
рит уже само название его первого сборника—«Театр марионе-
ток». Словно в театре марионеток, люди связаны нитями, лиша-
ющими их возможности двигаться свободно. 

Писатель как бы стремится продемонстрировать пружины, 
приводящие в движение эти нити,—социальные узы, обществен-

к Творчество С. Чубека достаточно обстоятельно изучено как советскими, 
так II иранскими исследователями. Так, иранский критик Р. Барахани в сво-
ей монографии «Гесенависп» («Новеллистика», Тегеран, 1969) отвел значитель-
ное место прозе С. Чубека, посвятив ему отдельные, достаточно обширные 
главы (см. § 40, 42, 48—55). Анализу особенностей творчества писателя н 
его идейно-художественных поисков посвящены предисловия Д. Комиссарова 
.и 3. Османовой в сборниках С. Чубека, «Человек нз Тангестана» (М., 1966) 
и «Избранное» (М., 1972), а также статья В. Кляшторпной «С. Чубек ищет 
героя» (сб. «Идеи гуманизма в литературах Востока», М., 1969). 
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ные и нравственные отношения, институты религии, семьи и пра-
ва. Чубек показывает, как нужда обрекает человека на горечь 
беспросветного существования («Почему взбунтовалось море») 
как несостоятельны робкие надежды обездоленных («Продавец 
керосина», Ранним рассказам писателя присуши соче-
тание лирических и сатирических, вернее, горестно-иронических 
интонаций и налет натурализма. Эти черты обычно отмечают ис-
следователи творчества писателя. 

Пристрастие писателя к прослеживанию воздействия со-
циальных и морально-религиозных уз, превращающих человека в 
своего рода марионетку, росло по мере постижения им реального 
идеала—человека-борца, умеющего постоять не только за свои 
права, но и за права других, таких же притесняемых, как он. 

Казалось, после повести «Тангсир» («Человек из Тангеста-
на*, 1%4), в которой создан яркий образ народного мстителя 
Шир Мохаммеда, С. Чубек откажется от своего принципа ут-
верждать высокие человеческие начала как бы от обратного.' 

Но даже изображая реальный характер человека активного, 
писатель очень скоро осознал, насколько далеки его современ-
ники в массе своей от этого идеала. Этим сознанием рождены 
рассказ-притча «Хамрах» («Спутник»—сборник «Первый день в 
могиле», 1965), отрицающий хищническое, волчье начало в чело-
иске, а также этюд «Пачехизак» («Детская игра»,—Л. ԼԱ.), новеллы 
«Екшабе бнхаби» («Бессонная ночь»), «Гурканха» («Могильщи-
ки»), осуждающие жестокость, черствость, подчинение человека 
устаревшим нормам морали. 

Однако в новеллах 60-х гг. это утверждение через отрицание 
не оставляет того гнетущего впечатления, которое охватывало чи-
тателя при знакомстве с ранними произведениями С. Чубека. 

В его поздних рассказах вновь появляется образ маленько-
го человека—жертвы социального зла. Тем не менее, на лицо уже 
более детермированные связи человека с обществом. Кроме того, 
герои этих произведений уже не всегда являются марионетками, 
послушными давлению общественных сил и отношений. Пусть 
пока безуспешно, но, они уже пытаются вырваться из опутавших 
их уз. 

Так, мелкий служащий, герой рассказа «Дастегол» («Букет 
цветов»—сборник «Первый день в могиле») подвергается еже-
дневным издевательствам своего шефа. Постоянное сознание 
униженного достоинства рождает в нем страстное стремление 
отомстить^служащий постоянно отправляет своему начальнику 
угрожающие письма, которые держат того в состоянии паниче-
ского страха неминуемой гибели от пули оскорбленного подчи-
ненного. Однако желание отомстить рождено не только личной 
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обидой. Герой рассказа хочет избавить всех своих сослуживцев 
•от жестокого начальника: «Я убью тебя потому, что ты мерзок 
п подл, н избавлю от тебя твоих несчастных служащих». 

•Молодой герой рассказа «Чераге ахар» («Последний све-
тильник»—одноименный сборник, 1966) Джавад также движим 
желанием избавить своих сограждан от повседневного унизитель-
ного гнета клерикалов-фарисеев, их повседневного подлого об-
мана. Однако месть обоих героев оказывается холостым выстре-
лом. 

Злодея-начальника убивает не экспедитор, помышляющий о 
мести. Смерть его наступает случайно, хотя она и предопределе-
на постоянными муками страха, изображение которых отлича-
ется психологической достоверностью. Концовка новеллы акцен-
тирует ее основную мысль: даже если мелкому служащему уда-
лось бы осуществить свою месть, это не явилось бы разрешени-
ем внутренней драмы, переживаемой им повседневно. И не толь-
ко потому, что этот исход не способен разрешить проблему. Пи-
сателю важнее всего раскрепостить человека внутренне, освобо-
дить его от пути смирения, подобострастия, не позволяющих по-
чувствовать себя свободным. 

Именно эта закабаленность сознания побуждает экспедито-
ра прийти к могиле скончавшегося наконец начальника и возло-
жить на нее букет цветов со странным чувством «сожаления и 
торжества». Последние слова подчеркивают мысль автора: под-
линная свобода личности возможна лишь после освобождения его 
психологии от социальных предрассудков. Эта же мысль выска-
зана автором (правда, несколько риторично) в рассказе «Пос-
ледний светильник», герой которого, студент Джавад говорит: 
«Необходимо такое лучезарное солнце, которое до тех пор сияло 
бы над головами людей, пока не выжгло бы предрассудки в их 
•мозговых коробках»27. 

Этот подход обусловил глубокий психологизм творчества 
Чубека, играющий ключевую роль в раскрытии его гуманисти-
ческой концепции. Отсюда и его прием утверждения через от-
рицание, и интонация, сочетающая иронию и лиричность, помо-
гающие автору, говоря словами Чехова, «подбавить субъектив-
ные элементы», оставаясь при этом незримым, расставить ак-
центы, выражающие авторскую позицию. 

Творческой манере поэта и новеллиста Махмуда Кнануша 
свойствен глубокий лиризм, сочетающийся с психологичностью. 
Как в первом сборнике «Дар анджа хичкяс набуд» («Там не бы-

27 С. Чубек, Чераге ахар, Тегеран, 1966, стр. 67. 
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ло никого»)*8, так и в новеллах последующих лет проявляется՜ 
стремление писателя передать тончайшие движения человеческой 
души. М. Киануш мастерски передает сложные переплетения 
чувств, сохраняя при этом чувство меры. Он рисует целую вере-
ницу несостоявшихся судеб (новелла «Шаб>—«Ночь», «Сохан»,. 
1968, .\շ 9, 10), а также психологию людей, старающихся под-
держивать ложь, ставшую спасительной для них и для их ок-
ружающих ("Айнехаие сиах> («Черны зеркала»)—одноименный-
сборник, 1968). 

Чрезвычайно характерна в этом смысле новелла М. Киану-
ша ч-Шаб*. Казалось бы, жизнь героини этой новеллы вполне 
благополучна: у нее есть муж, семья и достаток. Но когда она, 
ухаживая за больным мужем, остается наедине с собой, ее пере-
полняют воспоминания о большом чувстве, которое она испыта-
ла в юности, о счастье, которое в ту пору она не смогла осознать. 
Аналогичен сюжет новеллы «Шепот темной ночи» (сборник «Там 
никого не было»); однако в ней сказывается еще некоторая пи-
сательская незрелость. 

Тема несостоявшихся судеб (можно сказать, главная в твор-
честве Киануша) во многих поздних произведениях писателя 
трактуется в социально-моральном плане. Именно таковы его 
новеллы «Голе сорх» («Красный цветок»—«Сохан», 1965, № 5),. 
«Джайе халийе шуар» («Пустующее место мужа»—«Сохан», 
1966, № 6). 

Рассказывая о драматической судьбе юной школьницы, вы-
данной замуж нуждающимися родителями, писатель избегает 
прямолинейной фактографичности. Лирическая проникновенность-
новеллы подчеркнута символичной сценкой: во дворе вновь рас-
цвел красный куст, около него резвятся школьницы, но среди них. 
нет уже этой девочки-цветка, обреченного на безвременное увя-
дание. 

С особой остротой в новеллистике М. Киануша звучит тема՛ 
человеческого одиночества. Этой теме посвящены рассказы «Аз-
хаме бахарха та йек паиз» («Ог всех весен до одной осени»),. 
«Марг о мехр» («Смерть и любовь»), «Хич» («Ничего»), В пос-
леднем эта тема получила глубокую социально-психологическую՛ 
трактовку. 

Вышедшая на ночной заработок женщина встретилась с: 
мужчиной, по ей некуда пригласить своего гостя. Однако тот и: 
не спешит никуда. Ему достаточно ее присутствия, эта встреча 
ему нужна, чтобы уйти от одиночества, забыть о своей неприка-
янности. Он не менее обездолен, чем женщина, у которой нет 

28 Этот сборник удостоился высокой опенки старейшины персидской но-
веллы М. Джамаль-заде. См. «Сохан», 1963, № 4. 
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своего угла. Так в небольшом рассказе писатель раскрывает те-
му человеческого одиночества, отчужденности в современном об-
ществе. 

Выбор главной темы предопределил своеобразие новелл 
М. Киануша: в большинстве своем это новеллы настроения, час-
то лишенные определенности развязки, так как происходящее 
в них не может кончиться определенно. 

Сатирическая струя в новелле 60-х гг. представлена имена-
ми писателя старшего поколения М. Джамаль-заде и более мо-
лодых новеллистов. X. Шахани, Ф. Тонкабони, Г. Назери. 

В своих произведениях, созданных в 60-е гг., Джамаль-за-
де, как и в прежние годы, строго придерживается новеллисти-
ческих принципов построения рассказа, соблюдая все правила 
новеллистической архитектоники. Излюбленная автором сатири-
ческая характеристика персонажей мастерски используется им 
в рассказах этого периода29. Можно говорить и о том, что выда-
ющийся иранский сатирик продолжает разрабатывать темы, 
волновавшие его в прежние годы. Сказалась, безусловно, и отор-
ванность писателя от родины, от насущных проблем, стоящих 
Перед страной, ее народом. В его рассказах 60-х гг. вновь и вновь 
появляются сатирические образы ловкачей, всякого рода дель-
цов, государственных чиновников, чьи «реформаторские» стара-
ния смешны и нелепы и наносят лишь вред стране и народу. 
-Автор по-прежнему охотно использует гротеск, эффективно со-
поставляет мнимое и подлинное. 

Большой вклад в развитие сатирического рассказа вносит 
творчество X. Шахани и Ф. Тонкабони, по-новому трактующие в 
•своих произведениях различные явления иранской действитель-
ности. 

X. Шахани избегает эффекта внезапности при сатирическом 
изображении различных явлений. Сами эти явления настолько 
порочны, что не нуждаются в оттенении, акцентировке или же 
раскрытии через неожиданную, придуманную ситуацию. Поэто-
му многие произведения X. Шахани напоминают устный рассказ. 

Чтобы рассказать читателю о грубой конкуренции («Врачи 
нашего квартала»), о бездушности административного аппарата 
и его воротил («Шпион», «Помешанный», «Казенный мусор»), 
показать истинную сущность «отцов нации» («Жертвы наводне-
ния»), автору вполне достаточно изобразить их действия, кото-
рые сами по себе имеют саморазоблачающес звучание. Мастер-

29 В 60-е гг. автором опубликованы сборники «Гейр аз хода хичкяс на-
буд» («Кроме бога никого не было», 1961) и «Асмано рисман» («Всякая вся-
чина», 1965). 
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* сизо X. Шахани—сатирика проявляется и в выборе ситуаций, о б ֊ 
стоятельств, в которых сталкиваются общественный порок и его 
носители, с одной стороны, и их жертвы—с другой. 

В этом столкновении гибнет, обезличивается челозек. Физи-
ческий и моральный слом происходит с героями его рассказов 
'Бедный Мортаза», -Интервью Меллат-заде», «Помешанный», 
«Шпион՛. 

Такое видение драматического, трагедийного в сатирическом, 
вернее, выявление драматического в комедийных ситуациях и об-
стоятельствах может быть рассмотрено как новое направление в 
персидском сатирическом рассказе. Эта особенность видения оп-
ределила своеобразие писательской манеры Шахани. 

Изображение обезличивающего, губительного воздействия 
общественно-социальных отношений, буржуазной морали на че-
ловека занимает центральное место в новеллистике Ф. Тонкабо-
ни. Еше в первом сборнике «Асире хак» («Пленник земли», 1962) 
в рассказе ~Або Эбно рух-ал-годс» («Вода, сын и «святой дух»), 
названном автором «фантазией», Ф. Тонкабони с сарказмом и 
иронией показал, как испаряется в человеке духовность, стрем-
ление к красоте, благородство, уступая место стремлению к на-
живе. Герой рассказа, гитарист и певец по прозвищу «султан ги-
тары века», изменяет своему таланту и всецело отдается во 
власть рекламы. 

Теме погони за выгодой посвящены также рассказы Ф. Тон-
кабони («Машина по борьбе с неграмотностью», «Три варианта 
счастья» (сборник «Звезды в темной ночи», 1972). 

Еще в первом сборнике проявилось стремление писателя вы-
явить сатирическое через необычное, фантастическое (рассказ 
«Хода, шейтан ва белите бахтазмайи»—«Бог, сатана и лотерей-
ный билет»). Но если в этом рассказе фантастическое начало 
понадобилось писателю для того, чтобы в добродушно-ирониче-
ском тоне посмеяться над мечтами бедных студентов о богатстве, 
то в последующих произведениях писателя прием этот реализу-
ется в менее безобидных ситуациях. Примером тому может быть 
рассказ «Машина по борьбе с неграмотностью». По форме этот 
рассказ представляет современную притчу, аллегорию, раскрыва-
ющую антигуманную сущность буржуазного государственного 
механизма. Если в сатирических рассказах Шахани эта тема реа-
лизовалась на материале иранской действительности, то у Тонка-
бони мы наблюдаем философское обобщение. Наука, техника, 
призванные принести человеку счастье, будучи управляемы без-
душным молохом буржуазного механизма, становятся в конеч» 
пом итоге чем-то вроде жернова,' пожирающего человека. 

Это произведение Тонкабони, рисующее мрачную картину 
будущего, отражает иранскую действительность 60-х гг. ՜ 
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Так же злободневно звучит притча И. Голестана «.Знойный 
тполдень», напоминающая известный миф о Сизифе. В знойный 
полдень неграмотный грузчик тащит холодильник. Адрес запи-
сан у него на клочке бумаги. Но грузчик так и не может оты-
скать нужный дом. Люди, которые встречаются грузчику на доро-
ге, как бы «олицетворяют обобщенные типы определенных слоев 
•общества»30. Размышления грузчика объясняют их появление, 
а заодно и смысл всей притчи: «Он брел по дороге, от которой 
в обе стороны расходились улицы, мимо закрытых дверей, мимо 

.домов, где все спали... Он томился неизвестностью. .Может, надо 
было остановиться, потревожить сонный покой обывателя и най-
ти кого-нибудь, чтобы расспросить подробнее об адресате. Ведь, 
наверняка, есть кто-то, кто знает, куда он должен дотащить 
.груз...»31. 

Нет, существование человека не бессмысленно. Оно может 
стать бессмысленным, если человеку не объяснить, зачем он жн-
.вет, если не вооружить его целью. Поиск грузчика тщетен, пото-
му что не нашлось никого, кто показал бы, куда ему надо идти. 

Писатель уверен: наверняка есть кто-то, кто знает, что на-
.до сделать, чтобы жизнь человека не оказалась тяжелым и не-
нужным грузом. Стало быть, надо нарушить обывательский по-
кой, чтобы помочь человеку постичь подлинный смысл жизни. 
Такова философская идея притчи И. Голестана. 

* * * 

Таким образом, иранская действительность 60-х гг. с ее ус-
ложнившимися общественными противоречиями, выдвинула пе-
ред писателями новые проблемы. Писатели прибегают уже к фи-
лософским и психологическим обобщениям, стремятся глубже 
познать и раскрыть внутренний мир человека, и эти стремления 
.приводят к более глубокому и многоплановому пониманию жиз-
ни общества. 

Этим и обусловлено углубление психологизма в персидской 
новелле 60-х гг., появление в ней внутреннего сюжета, более на-
сыщенного подтекста. 

В новеллах 60-х и начала 70-х гг. писатели успешно прибе-
гают к таким классическим формам Персидской прозы, как прит-
ча, сказка-аллегория и пр. В настоящее время рядом с преобла-
дающей новеллистической формой появляется также тяготение 
к рассказу с открыто развертывающимся действием. 

30 Сб. «Сквозь пелену тумана», М., 1974, Предисл. В. Кляшторнной, стр. 8. 
31 Там же, стр. 110. 
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V такому разностороннему социально-этическому и нрав-
ственно-философскому осмыслению действительности привел дол-
гий и сложный путь развития иранской новеллы, который прохо-
дил через трудные ступени преодоления описательности, дидак-
тических тенденций через борьбу с декадентскими веяниями. 
Этот путь последовательного, углубленного познания действи-
тельности и характеров современников является, по существу,, 
путем развития и укрепления реалистических тенденций в этом 
жанре иранской литературы. 

Даже при беглом обзоре современной персидской литерату-
ры становится очевидным, сколь существенное место занимает в 
литературной жизни Ирана жанр новеллы—наиболее развитый 
жанр современной иранской прозы. 

Накопленный персидскими новеллистами опыт реалистиче-
ского освоения действительности, большой аналитический мате-
риал, критически осмысленный ими, несомненно стали толчком и 
подспорьем для развития «крупных» жанров персидской про-
зы—повести, романа, драматургии, которые в последнее десяти-
летие переживают заметное оживление. 

Наше сложное время ежедневно рождает новые проблемы,, 
и прежде всего на них откликается наиболее мобильный жанр— 
новелла. Именно поэтому новелла продолжает оставаться акту-
альным, излюбленным жанром современной персидской литера-
туры. И эта актуальность новеллы, ее роль в общем литератур-
ном процессе, наблюдающемся в современном Иране, делают-
изучение современной персидской новеллы делом важным и 
нужным. 
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Հ. Հ. Ս,114ՍԻՍՅԱն 

«ՔԱԼՒԼԵ ԵՎ ԴԵՄՆԵԻ» ԵՎ ՆՐԱ ԵՐԿՈՒ ԱՆՀԱՅՏ ԳԼՈՒԽՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

Առակը ավանդական բանահյուսության հնագույն տեսակներից է և 

Հր ժանրային նկարագրով պատկանում է վիպական կամ պատմողա-

կան սեռի բանահյուսությանը։ 

Առածների և հանելուկների հետ միասին առակը վիպական բանա-

հյուսության մեջ կազմում է յուրովի մի բնագավառ, որ կարելի է ան-

վանել այլաբանական բանահյուսություն։ Բանահյուսության այս տե-

սակները (առակ, առած, հանելուկ) իրականության առարկայացած 

վերարտադրումը լինելով հանդերձ, տարբերվում են վիպական մյուս 

ժանրերից նրանով, որ իրենց արտաքին սյուժեներից և պատկերներից 

բացի, ընդգրկում են նաև դրանցից որոշակիորեն տարբերվող ներքին 

իմաստ ու բովանդակություն։ 

Առակները (ինչպես նաև առածները) իրենց որոշակի սյուժենե-

րով, պատկերներով ու գործող անձերով արտահայտում են ընդհանուր 

.կարգի գաղափարներ, հետամուտ լինելով գլխավորապես բարոյախո-

սական, խրատական նպատակների և վաղ միշնադարյան շրջանից հա-

մարվել են արձակի ամ են ահ ամ առոտ և սեղմ ձևերից մեկը։ Առակը, 

խրատի նման, արևելյան ժողովուրդների մեջ մեծ տարածում ունեցող 

գրական տեսակներից է եղել։ 

Տարբեր ժողովուրդներ տարբեր ժամանակաշրջաններում ստեղծա-

գործել են առակի բնագավառում։ Հայերը ազգային առակներ սկսել են 

մշակել հատկապես XII դ. սկսած։ Իր вՀայոց միջնադարյան առակ-

ները և սոցիալական հարաբերությունները նրանց մեջ» գրքում Մ. Աբեղ-

յանը գրում է. (ГԻնչպես մեր ամբողջ հին գրականությունը, նույնպես և 

առակների տեսակը ծագում է մեզանում ոչ թե ազգային հողի վրա ժո-

ղովրդականի մշակությամբ, այլ թարգմանությամբ»1։ Ապա, հիմք ունե-

1 Ս՛. Արեդյան, Հայոց միշնադարյան առակները և սոցիալական Հարաբերություն-

՛ները նրանց մեշ, երևան, 1935, էշ 7։ 
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նալով նշանավոր Հայագետ ՛Կ. Մառի այդ ուղղությամբ կատարած հե-

տազոտությունները, ընդգծում է այն ուշագրավ երևույթը, որ թեպետև 

Կ զո պոս ի անունը չի Հիշատակվում Հայոց Հին գրականության մեջ, բայց 

Հայերր հնուց ի վեր ծանոթ են եղել նրա առակներին, որոնցից և ավե-

լի բան վաթսունը թարգմանել են գրաբար, մի քանիսն էլ հիշատակվում 

են Հայկական հին մատենագրության մեշ': 

Թարգմանված առակներից Հիշատակվում են նաև «Ո լիմ պիանու 

առակներըл, ինչս/ես նաև VI—VII դդ. թարգմանված сгԲարոյախոսյ> 

կոչվող գիրքը, որի Հեղինակը Հայտնի չէ. այնտեղ խոսվում է կենդա-

նիների բարքերի, բնավորության մասին: Ըստ Մ. Աբեղյանի, այդ գիր-

քը ծանոթ է եղել մեր դասական Հեղինակներին՝ Ագաթանգեղոսին, Եզ-

նիկ Կոդրացուն և ուրիշներիՄ. Աբեղյանի կարծիքով, մինչև XI դ. կե-

սերը և դեռ ավելի ուշ, առակների Հայկական ժողովածու, որպես այդ-

պիսին, չի եղել կամ առնվազն Հայտնի չէ։ Հայկական առակների առա-

ջին հավ'աքողն ու խմբագրողը Համ արվում է Մխիթար Դոշը (վխս. 

1213 թ.)ւ 

Առակները ոչ միայն Հայերի, այլև աշխարՀի շատ ժողովուրդների 

բանաՀյուսության մեշ առաշ են եկել թարգմանության շնորհիվ: Այս 

երևույթը տարբեր ազդերի մշակույթի և գրականության պատմության 

մեշ նկատվում է որպես օրինաչափ երևույթ, որն իր Հերթին պերճախոս 

վկայություն է տալիս ներկայիս ժողովուրդների միջև առկա պատմա-

կան ու մշակութային փոխադարձ առնչությունների դարերի խորքից 

եկող փաստի մասին։ 

Պարսկական բանաՀյուսության մեջ, նույնպես, առակները ազգա-

յին Հողի վրա չեն աճել, այլ ծագել են Հիմնականում թարգմանություն-

ների ընդօրինակման միջոցով։ Այլազգի առակներից թարգմանություն 

կատարելու առաջին փորձը պարսիկները կատարել են մեր թվարկու-

թյան VI դ., երբ Հնդկաստանից Իրան է բերվել սանսկրիտերեն գրված 

Հռչակավոր «Քալիլե և Դեմնե»4 առակագիրքը։ 

Դարեր են անցել 'այս առակագրքի բնագրի Հորինումից, սակայն 

մինչև այժմ էլ այդ գրքի տարրեր լեզուներով կատարված թարգմանու-

թյունները շատ մեծ Հարգանք և Հռչակ են վայելում և, նույնիսկ, մոլ-

2 նույն տեղում։ 
3 Նույն տեղում, էչ 3։ 
4 Այս անվանման ։իո։իոխության մասին կխոսենք ստորև։ 

1 5 - 8 1 4 

:225 



սուլման ական Արևելքի որոշ ժողովուրդներէ մոտ կրոնական սուրբ գըր-

քերի հետ համահավասար, և երբեմն ավելի, գնահատականի են արժա-

նանում՛: 

«Քալիլե և Դեմն են» թարգմանվել է, այսօրվա առումով, աշխարհի 

մեռած լեզուներով, մի շարք եվրոպական լեզուներով (ֆրանսերեն, 

անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, իսպաներեն, լատիներեն 

և այլն), ինչպես նաև եթովպերեն և մալաչան լեզվով[6( 

Մեր նպատակն է այս հոդվածով վեր հանել պարսիկների դերը 

вՔալիլե և Դեմնեի» թարգմանության ու տարածման գործում, գոյու-

թյուն ունեցող գրավոր աղբյուրների հիման վյրա մեկնաբանել երկու ա-

ռանձին գլուխների առեղծվածը, որ ենթադրվում է ավելացվել են պար-

սիկների կողմից։ Հետաքրքրական է նշել այն հանգամանքը, որ հենց 

այդ երկու գլուխները իրենցից ներկայացնում են պատմական տարբեր 

ժամանակաշրջաններում այլազան եղանակներով ու երանգներով հանդես 

եկած հայկական երկու հայտնի՝ «Չարի վերջը» և «Մկների ժողովը», 

առակների հնադույն տարբերակները։ 

Պ արսիկները «Քալիլե և Դեմնե» գրքի առաջին թարգմանողներից 

ու առաջին տարածողներից են եղել։ Հետագայում տարբեր ժողովուրդ-

ներ ընդօրինակումներ անելիս մեծ վւոփոխություններ են կատարել։ 

ճիշտ է, նշված գրքի գլուխների մեծ մասը թարգմանված կամ ընդօրի-

նակված են սանսկրիտերենից, սակայն պետք է ասել, որ սանսկրիտ և 

առհասարակ հնդկական գրականության ժառանգության դարավոր պատ-

մության մեջ «Քալիլե և Դեմնե» վերնագրով գիրք գոյություն չի ունե-

ցել։ Այդ անունը առաջին անգամ կազմվել և «մկրտություն» է ստացել 

պարսիկների կողմից՛։ 

Արևելագետների ուսումնասիրությունները ապացուցել են, որ «Քա-

լիլե և Գեմնեի» գլուխները հիմնականում թարգմանված և ընդօրինակ-

ЛХ^-А-С «1ГЭТ 

° Այս գրքում կենդանիների և թռչունների բերանով տրվող խրատներում ձգտում 

կա կարգավորելու ընդհանրապես հասարակական հարաբերությունները և մասնավորա-

պես իշխողների ու նրանց ենթակաների պարտավորությոլններն իրար նկատմամբ։ 
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1Լած Ьи (ГՓանլաթանտրա» (РаПсЬа1аШГЯ)' (հինգ գիրթ) գրքից։ ինչպես 

նաև «Մահաբհարաթա» հնդկական հայտնի պոեմից՛։ 

«Քալիլե և Դեմն ես առակագրքի Իրյսն բերվելու մասին եղած գրա-

վոր վկայությունները, ընդհանուր առմամբ, խոսում են միևնույն կիսա-

առասպելական թվացող պատմական մի փաստի մասին• մեր թվարկու-

թյան VI դ. Իրանի Սասանյան Անուշիրվան թագավորը (531—579), 

հայտնի аԱրդարադատ» (հ_}> ՚—* ) (Ադել) մականունով՛՝, տեղեկանալով 

аՓանչաթանտրայ> գրքի մասին, իր պալատական բժիշկ Բուրզոյեին (ա-

րաբ. Բարղույա) գործուղում է Հնդկաստան այդ գիրքը բերելու նպա-

տակով։ Բուրզոյեն մեծ դժվարությամբ է կարողանում կատարել թագա-

վորի հանձնարարությունը։ <ГՓանչաթանտրանյ> Իրան բերելուց հետո, 

ինքն էլ ձեռնամուխ է լինում նրա պահլավերեն թարգմանությանը, իր 

գիրքն անվանելով հնդկական բնագրում հիշվող «Քարաթակա» և «Դա-

մանակա» երկու հերոսների՝ մարդկային լեզվով խոսող շնա գայլերի 

անունով1։ 

տ яՓանլաթանտրաд> գրքի մասին մանրամասն տե՛ս П. .4 . ГрИНЦСр, ДреВНе-

ИНДИЙСКЭЯ проза, М., 1963. Նշանավոր արևելագետ Ь' է. Բերտելսը Հայտնում է 
այն տեսակետը, որ էֆանչա թ ան արան > գրի է առել ոմն քաշմիըցի Բրահման, մեր 

թվարկության III գ Տ ե ՛ ս . Калила и Димна", перевод с араб., И. Ю. Крач-
ковского и И. П. Кузьмина, М., 1957, предисловие, стр. 9: Պրոֆ. №. Աբրահամյա-

նը գտնում է, որ գրքի Հեղինակը եղել է Բիգվւա անունով մի Հնդիկ պալատական։ 

Տե՛ս ո՛. Աք|1ահսււքյւււն, Ֆերղովսին և իր ՇաՀնսւմեն, Հատ. 1, թեՀրան , 1034, էչ 361 

նույն կարծիքն Է Հայտնում նաև Հ. ՛Լևոնղ Վ. Հովնանյանը, գիրքն անվանելով 

էԲիգվէայի Առակք կամ Գալիլա ու. Տիմնա)յ Տե՛ս էՀետաղօտութիւնք նախնեաց 

ո-ամկօրէնի վրայէ ուսումնասիրոլթիլնք և քաղուածքներ, գրեց Հ, ՛Լևոնղ վ. Ցով-

նանեանւ, Վիեննա, 1897, Էչ 298, 

9 նվիրված Է Բհարաթա լեգենդար թագավորին, որը համարվում Է Բհարաթ ցեղի 

նախահայրը. Այղ մասին մանրամասն տե՛ս 77. . 4 . ГрИНЦвр, М а М а б х а р Л Т З И Р а -

маяна, М., 1970 
10 Իր թագավորության օրոք Անոլշիրվանը բավականին զարկ տվեց գիտությանն 

ու գրականությանը, նրա հրամանով բավական մեծ թվով գիտական գրքեր հունարենից 

և հնդկերենից թարգմանվեցին պահլավերեն, այղ թվում հույն փիլիսոփաների, ինշ-

պես նաև հնդկերեն լեզվով եղած մաթեմատիկային և բժշկությանը վերաբերող գրքերէ 

Սակայն շահագործվող դասակարգի նկատմամբ իր Հարդարադատությամբտ Անոլշիրվա-

նը ո լնլով ետ չէր մնում իր նախորդներից։ նա արյան մեշ խեղդեց Մ ազդակի կազմա-

կերպած ապստամրոլթյոմւը, Հասկանալի է, որ Անուշիրվանը արդարադատ կարող էր 

գնահատվել զրադաշտ հոգևորականության կողմից, որը ազդեցիկ դեր ուներ սասանի դլան 

Իրանի պալատական կյանքում, 

11 Ըստ Բուրզոյեի խոստովանության, էՓանչաթանտրայիտ հետ միասին նա բերել 

է նաև հնդկերեն այլ գրքեր։ Այդ մասին իր գրած -՝Ь կ"չվ"Դ առա_ 

:227 



Երկու դար անց, արաբների տիրապետության օրոք, իրանցի հայտ-

նի մտավորական, հայրենասեր, հմուտ թարգմանիչ Արդոլլահ Մողաֆ-

ֆան 750 թվականին Բուրզոյեի «Քարաթակա և Դամանակա» պահլավե-

րեն օրինակը մեծ վարպետությամբ թարգմանում է արաբերենի, այն 

վերնագրելով «Քալիլե և Դեմնե»՝2։ Վերջինիս թարգմանությունը արտա-

կարգ ուշադրության է արժանանում մինչև այն աստիճան, որ մոլեռանդ 

մուսուլման հոգևորականները հալածանքի ենթարկելով Մողաֆֆայինք 

հերյուրանքներ են տարածում նրա հասցեին, անվանելով նրան Ղորանի 

ոխերիմ թշնամի և, ի վերջո, տանջանքների ենթարկելով[՝ սպանում են 

Նրան։ 

Մողաֆֆսւյի գիրքը, որպես «Քարաթակա և Դամանակայի» պահ-

լավերեն (լեզվա-ոճական առումով) լավագույն թարգմանություն, հե-

տագայում հիմք է դառնում արաբերեն շատ ու շատ թարգմանություն-

ների և ընդօրինակումների համար։ Մանավանդ, որ արաբերենի թարգ-

մանվելուց հետո պահլավերեն օրինակն անհետանում է և մինչև օրս էլ 

համարվում է կորած։ 

IX դ,, երբ պարսիկներն արաբական լծից հետզհետե ազատագրվում 

են և ժամանակ են գտնում զբաղվելու իրենց անցյալի մշակույթի և 

գրականության ժառանգությունը վերակենդանացնելու աշխատանքով, 

«Քալիլե և Դեմնեն» առաջին գիրքն էր, որ իրանական դասական պո-

եզիայի հիմնադիր Ռուդաքին սկսում է նրա բազմաթիվ առակները վե-

րածել չափածոյի" ։ 

Հարանի վերջում ՛Նա նշում է• ՀՀ I у «.ՀձյՀ 1 

1_>Ա< Տե՛ս շ յ \ շ ՝ ֊ Г ^ 

խՀնդ1լասս։ան ճանապարհորդելու. Յք, ^ ձձյյյձ ОЬ * ձ--* յ ձՆ^Ճ 

Հարց աոաչ եկավ. Գնացի, և այդ երկրռւմ դժվարին պայմաններում շատ Հետա-
զոտություններ կատարեցի, Նվիրումներ ու պատիվ տվեցի։ Վերադառնալիս գրքեր 
բերեցի, նրանցից մեկը քԲալիլե և գեմնեն» է, 

«Քալիլե և Դեմնե*, ՆասրոլլաՀ էբնե Մոհամմադ էբնե Աբդոլհամիգե Հա շեմի, 3-րդ 

հրատ., 
Թեհրան, 1356, Աասշաբան, էշ 54։ 

լտ Քանի որ պահլավերեն <гՐа և «Լձ տառերը գրվում են միևնույն նիշով, ապա 
շատ հավանական է, որ Մողաֆֆան тЛз տառը «Լ»-ի փոխարինելով, կրճատումներ է 
կատարել նաև մյուս ձայնավորի և բաղաձայնի միշև, ստանալով «Քալիլե և Դեմնե» 
անունները։ Այս կարծիքը հայտնում են շատ ուսումնասիրողներ։ 

13 Ո-ոլգաքիի այդ գործը, դժբախտաբար, մեզ չի հասել, այդ թվում և «Քալիլե և 
Դեմնեիл չափածոն և այսօր միայն մի քանի պատառիկներ են պահպանվել միշնա-
դարյան զանազան բառարաններում։ :228 



Մողաֆֆայի արաբերեն թարգմանությունից հետո, 1144 թվակա-

նին, Ղազնավիյանների վերշին թագավոր Բահ րամ Շահի օրոք, նեզամ 

էդ Դին Աբոլմոաքլլա նասրոլլահ Մոնշիի կողմից «Քալիլե և Դեմն են» 

առաջին անգամ թարգմանվում է ժամանակակից՝ аԴարիл պարսկերե-

նով։ Իր թ արգմ անութ յան նախաբանում նասրոլլահ Մոնշին հիշատա-

կում է, որ մինչև պարսկերեն թարգմանությունը (Մողաֆֆայից հետո) 

«Քալիլե և Դեմնեի» արաբերեն թարգմանությունների բազմաթիվ փոր-

ձեր են կատարվել։ Սակայն նրանցից շատերը անարվեստ լինելու պատ-

ճառով տևական կյանք չեն ունեցել՝1։ 

Ըստ երևույթին ընդօրինակողներն ու թարգմանիչները բուն առակ-

ների բովանդակությունը վերարտադրելու փոխարեն, (որն իհարկե դժվա-

րին և պատասխանատու գործ է), եղած առակների օրինակով ինքնու-

րույն հեքիաթներ են հորինել, անտեսելով բնագրի բարոյախրատական 

հատկանիշները, ոճական ինքնատիպությունը, այն, ինչը «Քալիլե և 

Դեմների» հաջողության երաշխիքն է՝'։ 

նասրոլլահ Մոնշիի պարսկերեն թարգմանությունից հետո, Իրանի 

մտավորականության շ րշաններում համարյա թե մոռացության է տ բր-

վում գրքի արաբերեն, այսինքն Մողաֆֆայի թարգմանությունը։ Դարե-

րի ընթացքում մի շարք պարսիկ գրականագետներ արձակի կամ չա-

փածոյի են վերածում նասրոլլահ Մոնշիի կազմած պարսկական օրինա-

կը,' կարծելով, թե գեղեցկացնում են այն, սակայն այդ ընթացքում ոչ 

մի հեղինակ չի նախաձեռնում թեկուզ հարևանցի մի ուսումնասիրու-

թյուն կատարել Մողաֆֆայի և նասրոլլահ Մոնշիի արաբերեն և պարս-

կերեն օրինակների բա զդատ մ ամ բ՝6։ 

Օրինակ, аՔալիլե և Դեմնեի» վերամշակողներից է Թեյմուրյան 

դինաստիայի տարիներին (1370—1507) ստեղծագործող, բանասեր Մոլ-

լա Հոսեյն Վաեզ Քաշեֆի Ղտզվինին։ Վերշինս գտնելով, որ <гՔալիլե և 

Դեմնեի» լեզուն ու բառապաշարը (նկատի ունենք նասրոլլահ Մոնշիի 

պարսկերեն թարգմանությունը) իր ժամանակի ընթերցողների համար 

1 4 у—յ» « «О-Л? 
13 ինչպես նշում է Հ. Ղևոնդ Վ. Հովնանյանը, Քալիլե և Դեմնեի հունարեն, պարս-

կերեն, եբրայերեն, հին իսպաներեն թարգմանությունները բոլորն էլ կատարվել են 
արաբերեն օրինակներից։ Տե՛ս նշվ. աշխ., էշ 296։ 

16 Դա, անշուշտ, այնքան հեշտ գործ չէր, որովհետև Մողաֆֆայի օրինակը եզակի 
էր համարվում, այնպես որ ամեն ոք այն ձեռքի տակ ունենալ չէր կարող։ Մյուս կող-
մից ասպարեզում կային արաբերեն շատ օրինակներ, որոնք, անկասկած, այս կամ այն 
չափով խաթարված ու փոփոխված բովանդակություն ունեին։ 
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խրթին ու անհասկանալի են, խմբագրեց աչն և մեծ փոփոխություններ 

մտցնելով նրա բնագրի մեջ (բովանդակության և ծավալի տեսակետից), 

հրատարակեց «Անվարե Սոհեյլի» ( )у>\ ) նոր խորագրով։ Ղ"*զ-

վինին Նասրոլլահ Ս՝ոնշիի պարսկերեն «Քալիլե և Դեմնեիցււ կրճատել 

է նախաբանը, առաջին մի քանի գլուխները։ Իր գրած առաջաբանում 

Ղազվինին դրի է առել «Քալիլե և Դեմնեի» երևան գալու հանգամանք-

ները և ապա բազմաթիվ հեքիաթներ ու զանազան պատումներ է ավե-

լացրել միջնադարյան հայտնի գրքեր՝ «Մ արզբաննամ եից», Սաադիի 

«Գոլեսթանից» և «Բուսթանից», ինչպես նաև հռչակավոր սուֆի բանաս-

տեղծ Ջալալ էդ Դին Ռումիի մասնավիներից և այլն։ Այնպես որ Ղազ-

Վինիի «Անվարե Սոհեյլի» հատորը «Քալիլե և Դեմնեի» համեմատու-

թյամբ կրկնակի ծավալ է կազմում։ Այս բոլորով հանդերձ, իր աշխա-

տությունը շարադրելիս Ղտզվինին ևս չի հետաքրքրվում արաբերեն 

առաջին «Քալիլե և Դեմնեով» և չի փորձում որևէ համեմատություն 

անցկացնել" ։ 

Այստեղ անհրաժեշտ է ասել, որ Նասրոլլահ Մոնշին իր թարգմա-

նած «Քալիլե և Դեմնեի» նախաբանում հայտնում է, որ ինքը թարգմա-

նությունը կատարել է ոմն՝ Ալի էբնե էբրահիմ էբնե էսմաիլի կողմից 

իրեն նվիրված «Քալիլե և Դեմնեիи արաբերեն օրինակից՝'։ Բայց քանի 

որ արաբերեն օրինակների մեջ կար ընդգրկված գլուխների քանակական 

զգալի տարբերություն, ամենայն հավանականությամբ Նասրոլլահ Մոն-

շիի տրամադրության տակ եղած արաբական օրինակում (որը շատ 

հավանական է, որ չի եղել Մողաֆֆայի իսկական օրինակը), կրճատ-

ված են եղել որոշ գլուխներ, որոնք և ինքնաբերաբար տեղ չեն գտել 

նաև պարսկերեն առաջին օրինակո ւմ1դ։ 

1816 թվականին ֆրանսիացի խոշոր արևելագետ Սիլվեստեր դե 

Սասին ա ռաշին անգամ իր տրամադրության տակ եղած (էՔալիլե և Դեմ-

«гԱնվար Սոհեյլինյ» ուշադրության կ արժանի աչն բանի համար, որ այդ գիրքը 
շատ շուտով թարգմանվում է օսմանական թուրքերենով, կրելով էՀոմայուննամեл խո-
րագիրըг Այնուհետև այն անցնում Է Ֆրանսիա, թարգմանվում Է ֆրանսերենի, դառնալով 
միշնորդոզ օղակ եվրոպական այլ ազգերի Համար։ Այսպիսով, ինչպես տեսնում ենք, 
«Քալիլե և ԴեմնԼնյյ իր իսկական դեմքը և անունը կորցրած, մուտք Է գործում նաև 
Եվրոպա։ 

18 Ո ձՀ՜օձ • 
Դոկտոր Մո՞ամմադ Զաֆար Մահչոլբի վկայությամբ, նասրոԱահ Մոնշիի պարս-

կերեն օրինակում չեն թարգմանված երկու նախաբաններ, որոնք հայտնի են որպես 

Բեհնուդ Էբնե Սա՚Հավանի նախաբան։ Տե՛ս < Լ—՚գ-^տշ-օ ъХ^лл յ ^ ) 

10» յ Յ <1Րք\ $ ծձ^ձՏ 
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նեի» արաբերեն մի շարք ձեռագիր օրինակների հիման վրա Փարիզում 
հրատարակում է արաբերեն մի հատոր: Այդ գրքի ֆրանսերեն նախա-
բանում նա բացատրություն է տալիս 'հատկապես այն մասին, որ իր 
լույս ընծայած օրինակում բացակայում են այն գլուխները, որոնք իր 
օգտագործած արա բերեն ձեռագրերի շատ օրինակներում գրի չեն առ-
նըվել։ Ուստի, կասկածելով «Քալիլե և Դեմնեիя բնագրի հետ ունեցած 
առնչությանը, նպատակահարմար է գտնում այդ գլուխները չտեղագրել 
հատորում 

Այստեղ անհրաժեշտ ենք համարում կանգ առնել այղ երկու «մո-
ռացված» գլուխների վրա, բերել մի քանի նմանօրինակ փաստեր, ո-
րոնք հավաստիացնում են արևելագետ-բանասերների այն ենթադրու-
թյունը, որ իրոք Բուրզոյեի կազմած և հետագայում անհետացած պահ-
լավերեն «Քարաթակա և Դամ անակա» օրինակում եղել են երկու հա-
վելյալ գլուխներ։ 

Թե հնդկական ի՞նչ գրքի հիման վրա է կազմել Բուրզոյեն իր «Քա-
րաթակա և Դամանակա» առակագիրքը, հայտնի է եղել միշնադարի խո֊ 
րեզմցի գիտնական Աբու Ռեյհան Բիրունիին (973—1048)։ Իր «Հընդ֊ 
կաստան» աշխատության մեշ Բիրունին գրում է. «Հնդիկ ժողովուրդը 
հարուստ է գիտական ու ժողովրդական բազմաթիվ գրքերով։ Թվարկել 
.դրանք ես անկարող եմ։ Սակայն շատ կուզեի թարգմանել «Փանլաթան-
տրա» գիրքը, որը մեզ մոտ (Իրանում—Հ. Մ . ) հայտնի է «Քալիլե և 
Դեմնե» անունով»։ Այնուհետև Բիրունին մեծ երախտագիտությամբ է 
խոսում Բուրզոյի և Մողաֆֆայի մասին, հիշատակելով, որ Բուրզոյեն 
պահլավերեն հատորը կազմելու ժամանակ կատարել է ավելացումներ, 
այն է՝ նախաբան (որը հայտնի է—Լ. Մ.) և ինչ-որ գլուխներ11։ 

Այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, Բիրունին չի մոռանում հիշատա-
կել «ինչ-որ գլուխների» մասին։ 

Մեզ է հասել մի շատ հետաքրքրական աշխատանք, կատարված 
գրականության երկրպագու, արաբ Աբոլֆարաչ Մոհամմադ էբնե Յա-
ղուբ օլ Վարրազի (Ալ Նադեմ մականունով) կողմից։ Տաղուբ օլ Վարրա-
ղին 987—988 թթ. կազմում է իրեն ծանոթ, տարբեր լեզուներով հայտնի 
ԳՐՔԵՐԻ հարուստ մատենագիտություն՝ ճշգրիտ բացատրա-

գրերով։ 
Դրքերի ընդհանուր ցանկում նա հիշատակում է «Քալիլե և Դեմնեի» 

մասին, տալով հետևյալ բացատրությունը հատկապես գրքի բաղկացու֊ 

20 Նույն տեղում, էշ 153։ 
2 1 АШегигНв 1п(Ш. Ей. Ву БасЬои, Լօոճօո, 1887, էլ 76, 
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ցիչ գլուխների վերաբերյալ. «Քալիլեն» բաղկացած է 17 գլուխներից,— 
գրում է նա,—իսկ ասում են թե նա 18 գլուխ ունի։ Ես տեսել եմ մի 
ձեռագիր, որտեղ կային երկու ավելացված գլուխներ»12։ 

Այստեղ ևս հեղինակը խոսում Է երկու գլուխների մասին, սակայն 
ստույգ բացատրություն նրանց մասին չի տալիս։ 

Հետաքրքրական փաստ Է նաև Նասրոլլահ Մոնշիի «Քալիլե և Դեմ-
նե» հատորի «Գրքի աղբյուրները» հատվածում խմբագիր Աբգոլազի մ 
Ղարի րի այն տողատակումը, որտեղ վկայակոչելով վերոհիշյալ 3 աղուր 
օլ Վարրաղիի «մատենագիտությունը» ավելացնում Է այն, որ արաբերեն 
«Քալիլե և Դեմնեի» շատ չնչին քանակով օրինակներում կա երկու գը֊ 

լուխ ևս, նշելով } <ձԱ-օ ւ_յԼл'(Բաբե Մալեք օլ Ջարզան վա 

վոզարա) յ у (_>Ь(Բաբ օլ Համամե վալ Սա֊ 

ալար վա Մալեք օլ Հազին) վերն աղբերը։ 

Այս բոլոր գրավոր տեղեկություններն, իհարկե, վերացական կռա-

հումներ չէին։ Արևելագետները համոզված էին, որ «Քալիլե և Դեմնե» 

գրքի պահլավերեն, իսկ հետո արաբերեն նախնական օրինակում, այ-

նուամենայնիվ, ավելացվել են երկու գլուխներ, սակայն նրանց մասին 

հավաստի տեղեկություն չունեին23։ 

Սիլվեստեր դե Սասիի մահից հետո ևս երկար ժամանակ այդ ա-

ռեղծվածը մնում էր չլուծված, մինչև որ 1873 թվականին Մոսուլի պատ-

րիարքի տանը պատահմամբ հայտնաբերվում է Մարգին քաղաքի հնա-

գույն վանքերից մեկում պահպանված Բուրզոյեի պահլավերեն բնա-

գրից 570 թվականին ոմն Բուղ անունով մեկի կատարած ասորերեն 

թարգմանությունը21։ 

1876 թվականին առաշին, իսկ 1911 թվականին երկրորդ անգամ 

հրատարակվում է ասորերեն և գերմաներեն երկլեզու միատեղ հատորը։ 

Այն փաստը, որ ասորերեն թարգմանությունը կատարված է Բուրզոյեի 

պահլավերեն բնագրից, կասկածի առիթ չի տալիս և կարող է հիմք ծա-

ռայել առհասարակ «Քալիլե և Դեմնեի» սանսկրիտ բնագրի բո վան դա-

3 3 .,Камилл и Днмна" . Նշվ. գրակ., էչ в—0> 
53 Այստեղ ուզում ենք Հիշեցնել, որ տարբեր կարծիքներ կան гՔալիլե և Դեմնեի» 

Հիմնական գլուխների քանակի և նրանց Հնդկական սկզբնաղբյուրի մասին։ Աբգոլաղիմ 
Ղարիբը գտնում է, որ գիրքը կազմված է 16 գլուխներից, որոնցից 10-ը Հնդկական, 
իսկ 6-ը պարսկական ծագում ունեն և նշում է բոլոր գլուխների վերնագրերը՝ բաժա-
նելով դրանք երկու խմբի։ Մենք չենք անդրադարձել Հեղինակի այս ստորաբաժանման 
պարզաբանմանը։ 

24 Ասորերեն այս օրինակի թվականը (570 մ. թ.) ճշտում է այն փաստը, որ Բուր-
զոյեն իր թարգմանությունը կատարել է 570 թվականից աոաշ։ 
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կութ յան և այն մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացրել պահլավերեն ա-

ռաջին օրինակը՜ 

Իհարկե պահլավերենից թարգմանելու ժամանակ հնարավոր է, որ 

ասորի հոգևորականը կրճատումներ ևս կատարած լինի, սակայն ուսում-

նասիրողների ստուգումները պարզեցին, որ բուն տեքստերի ամբողչու-

թյունը համապատասխանում է Բուրզոյեի կազմած պահլավերեն օրի-

նակին և վկայում է, որ իսկապես պահ լա վերեն «Ք ալիլե և Դեմնե» հա-

տորում կրճատված գլուխները գոյություն են ունեցել"։ 

Շուտով արևելագետները ծանոթանալով հայտնաբերված ասորե-

րեն օրինակի հետ, գտան, որ Սիլվեստեր դե Սասիի կասկածի տակ ա֊ 

ռած երկու գլուխներից մեկը «Մալեք օլ չարզան վա վոզարա» (Մկների 

թագավորը և իր նախարարները) բավականին հետաքրքիր և ծավալուն 

առակն է և երկրորդը համեմատաբար ավելի կարճ «Համ ամ ե վալ սա-

ալաբ վա մալեք о լ հազին» (Աղավնին, աղվեսը և արագիլը) առակն է։ 

Ինչպես տեսնում ենք, հենց այս երկու գլուխների մասին է հիշվում նաև 

նասրոլլա Մոնշիի պարսկերեն օրինակի վերոհիշյալ այն տողատակում, 

որտեղ ասված է՝ արաբերեն հազվագյուտ այն «Քալիլե և Դեմնեների» 

մասին, որոնց մեջ կարելի է գտնել նշված գլուխները։ 

Դրանից հետո գերմանացի անվանի արևելագետ Թե ոգոր Նյոլդեքեն 

«Քալիլե և Դեմնե» ձեռագիր մի քանի օրինակների համեմատության 

հիման վրա պատրաստում է «Քալիլե և Դեմնեի» մի նոր հրատարա-

կություն, որի մեջ տեղադրում է Սիլվեստեր դե Սասի կողմից «կաս-

կածի տակ առնված» և այժմ հայտնաբերված ասորերեն օրինակում 

ընդգրկված հիշյալ երկու գլուխները։ 

Հետագայում, 1905 թվականին, անվանի գիտնական, քրիստոնյա 

արաբ դոկտոր Լ. Շեյխոն լույս է ընծայում «Քալիլե և Դեմնեի» արա-

բերեն հնագռւյն մի օրինակ՛7, այնտեղ ավելացնելով Թ. Նյոլդեքեի կող-

մից խմբագրված երկու գլուխներըю» 

25 Ինչպէս նշում Է-Հ. Ղևոնգ Վ. Հովն ան չան ը նշված աշխատության մեշ. «г...Հազիվ 
վերշին տարիներս գտնվեցավ Մերտինի ասորի վանաց մեշ փոշեթաթախ ձեռագրի մի 
նույն ասորերեն թարգմանության, որմե գաղափարյալ օրինակ մի րերվեցավ Եվրոպա։ 
Գոլստավ Փիթքել՝ ուսուցչապետն հոգաց, ասորերենե ի գերմաներեն թարգմանությունն 
և երկլեզու մատյանն հրատարակն ցավ (1876) շատ ընդարձակ ներածությամբ Պենֆեյ 
ուսուցչապետի, որո շանիվքն երևան ելած էր հիշյալ ձեռագիրն*, էշ 298։ 

28 Այս մասին հիշատակում է նաև Մ. X. Մահշուրը, նյյվ. աշխ., էշ 152։ 
27 Ըստ Ի. Ցոլ. Կրաչկովսկու, է. Շեյխոն «ГՔալիլե և Դեմնեիл այդ օրինակը հայտ-

նաբերել է Լիբանանի Դայր աշ Շիր վանքից, որը վերագրվում է 1339 թվականին։ Տե՛՛ս 
И. Ю• КраЧ.КОвСКий։ նշվ. աշխ., էշ 11։ 

28 Շեյխոյն 1923 թ. ավելի վերամշակված ձևով Բեյրոլթում հրատարակում է 

233 



Այժմ կանգ առնենք հենց այս երկու «մոռացված» և «Քալիլե և Դե֊ 

մենի» բազմաթիվ օրինակներում աչքաթող արված ու չթարգմանված 

գլուխների մեկնաբանման վրա է Դրանց տեքստերում եղած որոշակի 

հատուկ անունների ստուգաբանության և գոյություն ունեցող այլ բա-

նասիրական համեմատությունների հիման վրա պետք Է ենթադրել, որ 

խնդրո առարկա գլուխները ավելացվել են «Բուրզոյեի» թարգմանության 

(կամ նույն դարում ապրող մի այլ պահքավ մտավորականի կողմից) 

ժամանակ։ Բացի այդ, նշենք նաև այն ուշագրավ բանահյուսական փաս-

տը, որ այդ երկու գլուխները ընդգրկում են իրենց մեշ «Չարի վերշը» և 

«Մկների ժողովը» առակների հնագույն տարբերակները29 •• 

Հիշյալ երկու գլուխները պարսիկ բանասեր Մոհամմադ Ջաֆար 

Մահշուբը վերածել Է պարսկերենի, իր տրամադրության տակ ունենա-

լով վերը նշված Լ. Շեյխոյի խմբագրությամբ արաբերեն «Քալիլե և 

Դեմնեի» օրինակը, որի վերշում, ինչպես նշել ենք, ավելացված Էր Բ՛, 

նյոլդեքերի սրբագրած տարբերակը30» 

Այն ակնառու փաստը, որ «Աղավնին, աղվեսը և ձկնկուլը» և «Մըկ-

«Քալիլե և Դեմնեիս նույն օրինակը։ Այս օրինակից Էչ ռուսերենի Է թարգմանել հայտնի 
արաբագետ Ի. Յոլ. կրալկովսկինէ Այդ մասին է КаЛИЛа и ДММНа»-/> ռուսերեն երկրորդ 
հրատարակության 11 ֊ ր դ Էշի տողատակում կարդում ենք. 

Как писал И. Ю. Крачковский в предисловии к первому изданию «Калилы и 
Димны», «исходя из стремления дать понятие о полном составе арабской вер-
сии в ее различных изводах, переводчики пе ограничились передачей текста 
рукописи Шейхо, но добавили и те части, которые известны по другим изда-
ниям. К числу их относятся предисловия Бахнуда и две главы, помешенные в 
приложении: 

1) о голубе, лисице и цапле и 2) о мышином царе и его везирях». 
Ինչպես նշել ենք, Ւ. Նյոլգեքերն իր աշխատության մեշ արդեն ավելացրել Էր այգ եր-

կու գլուխները։ 
29 Անհրաժեշտ ենք համարում ասելու, որ պարսիկ շատ բանաստեղծներ (թ՛ե դա-

սական և թե' ժամանակակից) «Քալիլե և Դեմնեիл բազմաթիվ առակների Հիման վրա 
գրել են չափածո դիդակտիկ ոտանավորներ։ Ինչպես Նասեր Խոսրովը, Օբեյդե Զաքանին, 
իրաշ Միրզան և այլք։ Ուշագրավ Է, որ Հ. Ղեոնդ Վ. Հովնանյանը մեշբերում Է այն են-
թադրությունը, որ գո յություն Է ունեցել «Քալիլե և Դեմնեիյ> Հայկական թարգմանու-
թյունը։ Եվ չնայած, այդ կարծիքը ապացուցված չէ, սակայն որպես Հայ առակագրու-
թյան մեշ ընդօրինակված նմուշ, բերում է «Առյուծը, աղվեսն ու էշըл առակի բովան-
դակությունը (նշվ. աշխ., էշ 309)։ Պետք է ասել, որ Հեղինակի կողմնորոշվածոլթյոլնը 
ճիշտ է. այդ առակը նույնությամբ գոյություն ունի «Քալիլե և Դեմնեումя։ Տե՛ս 

ГIV . О Ծ Ձ - ֊ Հ 
30 Մ. ՄաՀշոլբի թարգմանությունն առաշին անգամ 1957 թվականին հրատարակ-

վում է «ՖարՀանգե իրանզամինի» առաշին և երկրորդ պրակներում։ Այնուհետև Բ՚եհրա֊ 
նում պարբերաբար լույս տեսնող «Քեթաբե Հաֆթեյ։ Հանդեսի 1962 թ. X 25-ում։ 
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ների թագավորը և իր վեզիրներըя հատվածները դուրս էին մնացել ա-

րաբերեն թարգմանություններից, արդեն խոսում է այն մասին, որ Մո-

ղաֆֆայի կատարած արաբերեն առաջին թարգմանությունից մոտավո-

րապես 200 տարի հետո է, որ Աբոլմոալլա Նասրոլլահ Մոնշիի կողմից 

թարգմանվում է պարսկերենի։ Իսկ այդ ընթացքում, բազմաթիվ ան-

դամներ ձեռքից-ձեռք անցնելով, «Քալիլե և Դեմնեն» ձևափոխվում, 

կրճատվում կամ ավելանում է արաբ մուսուլման հոգևորականության 

կողմից, հոգևորականություն, որը և կազմում էր միջնադարյան արաբա-

կան տիրապետության տակ գտնվող Իրանի մտավորականության հիմնա-

կան տարրը։ Չի բացառվում այն ենթադրությունը, որ Մողաֆֆայից 

հետո արգելվում է այդ երկու բաժինների հետագա թարգմանությունը։ 

Իսկ Մողաֆֆայի թարգմանած օրինակը մինչև հիմա չկա ասպարեզում, 

որովհետև ինքը Աբոլմոալլա նասրոլլահ Մոնշին պարսկերեն թարգմա-

նությունը (իր խոստովանության համաձայն) կատարել է ոմն Ալի էբնե 

էբրահիմ էբնե էսմաիլի նվիրած «Քալիլե և Դեմնեից»։ Մի հանգամանք, 

որը կասկածելի է դարձնում գիրքը թարգմանողի կամ ընդօրինակողի 

ով լինելը և հավանաբար հնարավոր է, որ այդ օրինակում, արդեն, հան-

ված են եղել նշված գլուխները։ 

Մյուս կողմից, երբ համեմատում ենք «Քալիլե և Դեմնեիв տարբեր 

գլուխներն այս երկուսի հետ, ապա կենդանիների մասին խրատական 

առակներ պատմող Բրահմանին31 և Բային32 փոխարինում են Քալիլե և 

Դեմնե երկու շնագայլերը, որոնք փաստորեն հանդես են գալիս որպես 

Բրահմանի պատմածի օժանդակ շարունակողներ33» 

Այս սկղբոձքը հետևողականորեն կրկնված ենք տեսնում համարյա 

բոլոր գլուխներում, սակայն այդ նույնը բացակայում է մեզ հետաքըր-

քըրող երկու առակներում։ Այստեղ Բայը և Բրահմանը կան, սակայն Քա-

լիլե և Դեմնե շնագայլերի անունը ոչ մի անգամ չի հիշատակվում™г 

Ուշագրավ է նաև գաղափարական մի այլ հատկանիշ, որը բացա-

ռություն է կազմում և իր էությամբ տարբերվում է «Քալիլե և Դեմնեի» 

մ յուս բոլոր առակներից։ 

• 31 Հնոլդյան կրոնապետը՝ Բրահմանը, որի անունը 0Г Բիտփա* էր և պատահական 
չէ, որ аՔալիլե և Դեմնենл կոչում են նաև «Բիտվւայի խրատներըа անունով։ 

32 րաչ հնդկերեն թագավոր է նշանակում։ 
33 Ինչպես հիշատակվում է «Քալիլե և Դեմնեիя առաշին аԲաբ օլ ասադ վալ սոուրя 

գլուխ Քալիլե և Դեմնե օժտված էին ուշիմությամբ և խելքով։ Սակայն Դեմնեն հե-
տաքրքրասիրության մեշ ավելի համարձակ էր։ 

34 Պետք է ենթադրել, որ Րայ և Բրահման անունները այստեղ գործածվել են ՀՔա-
լիլե և Դեմնեի3 յուրաքանչյուր առակի կառուցվածքը պահպանելու համար։ 
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Եթե առակների մեծ մասը «Քալիլե և Դեւքննում» իր խրատական 

խորհուրդներով զգուշացնում է մարդուն կյանքում սխալ արարքից, վատ 

վերաբերմունքից կամ լար գործ կատարելուց, որոնք մեծ մասամբ փոխ-

հատուցվում են կրկնակի պատժով, ապա «Մկների թագավորը և իր վե-

զիրները» առակը թեև հավատարիմ է գաղափարական այդ սկզբունքին, 

բայց այնտեղ մենք տեսնում ենք նաև «չարի», այսինքն՝ կատվի նկատ-

մամբ մկների տարած հաղթանակը։ Մի հանգամանք, որը հնարավոր է 

դարձնում մի այլ հեղինակի ինքնուրույն ստեղծագործության առկայու-

թյունը։ Այն չի հարմարվում «Քալիլե և Դեմնեի» ընդհանուր բարոյա-

խրատական ոգուն, նրա ատաղձին։ Իսկ խելամտությամբ տարած «հաղ-

թանակը» որքանով կարող էր «համակրողներ» ունենալ իսլամական 

հոգևորականության կամ խալիֆաների շրշաս/ատում, որոնց կարգա-

դրությամբ և հրամանով էլ կատարվում էին նման փոխադրումներն ու 

թարգմ անութ յո լն ներըէՏ։ 

Բացի այս, հատուկ անունների ուսումնասիրությունը ցույց է տա-

լիս, որ «Մկների թագավորը և վեզիրները» առակում բոլոր հերոսների ա ֊ 

նուններն ունեն պարսկական ծագում։ Այդ անունները, ինչպես գրում է 

Մ. Մահ քուրը, հայտնաբերված ասորական օրինակում անխաթար պահ-

պանվել են, իսկ արաբերեն թարգմանության տեքստում հն չուն ա փոխ-

վել և որոշ դեպքերում բոլորուէին աղավաղվել են՝"1։ 

Բերենք օրինակներ, 

Արաբերեն «Քալիլե և Դեմնե ումյյ (Լ. Շեյխոյի) մկների թագավորի 

անունը յ լ ^ ւ (Մեհրազ), իսկ ասորերեն բնագրում (Մեհրա-

յար կամ Մեհրիար) պարսկական ձևն է կրում, որը կազմված է պարսկ. 

36 Մանավանդ այն կարևոր դործոնր, որ ստիպում էր խալիֆաներին և արար իշ-
խաններին ընդօրինակել և կրկին ու կրկին անդամ թարգմանել տալ «Քալիլե և Դեմնենյօ, 
ոչ թե հասարակությանը օգտակար լինելու ցանկությունն էր, այլ անհատական եսասիրու-
թյունը, այն է՝ այս կամ այն նշանավոր գրքի անվան հետ անմահացնել նաև իրենց համ-
բավըI Այդ նույնը մենք դժվարանում ենք ասել զրադաշտ սասանիդների թագավոր Ան ու-
շի ր վան ի և նրա պալատական հռչակավոր խորհրդատու Բոզորգմեհրի հասցեին, նկատի 
ունենալով, որ նրանց է վերագրվում (որպես հեղինակների) հռչակավոր V.Անոլշիրվանի 
խրատներըՏ գիրքը։ ԳՐԻ առնված մեր թվարկության V դ.ւ 

36 Անունների այս համեմատությունները մենք կատարում ենք ձեռքի տակ ունենա-
լով նասրոլլահ Մոնշիի, Մ. Մահշուբի, Ի. Տոլ. Կրաչկովսկոլ և Ի. Պ. Կոլզմինի «Քալիլե 
և Դեմնեիл թարգմանությունները։ Ինչպես Ի. Յոլ. Կրաչկովսկին, այնպես էլ Մ. Մահ-
շուբը, այդ կապակցությամբ նույնպես ենթադրում են, որ I՛ Շեյխոյի արաբերեն օրի-
նակում այդ հատուկ անունները պարսկերենի աղճատված ձևերն են։ 
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«Մեհր», հին պարսկ. «Միհր»-(արև) և պարսկ. «չար» (բարեկամ) բա֊ 

ոերից37։ 

Իրանական ծագում ունեցող նու՛յն անունները գործածված են նաև 

երեք վեզիրների համար։ նրանցից աոաջինի անունը արաբերեն օրինա-

կում ձ-օ\՝)Հ> (Ջուզամե), իսկ ասորական բնագրում (Զու-

գամագ) է։ Այս անունը կազմված է պարսկ. «զուդ» (շուտ) և դարձյալ 

պարսկ. «ամադ» (գալ) բայից**։ 

Երկրորդ վեզիրի անունը արաբ, էյ- (Շիրա), ասորական բնա-

գրում (Շիրագ կամ Շիր աք), որը պարսկ. у^։ (առյուծ) բառի 

նվազականն է39։ 

Երրորդ անունը, որը շատ ավելի ուշագրավ է. (Բաղզազ) 

պարսկերեն (Բաղդադ) անվան փոխված ձևն է, որը կազմված 

է հնդեվրոպական (աստված) և (տրված) բառերից, այսինքն 

(Աստվածատուր) անունը, որը նույնությամբ պահպանված է ասորական 

օրինակում10։ 

Հանդիպում ենք նաև տեղանունների, որոնք, անկասկած, որպես 

աշխարհագրական անուն գուցե և գոյություն չանեն, սակայն, թեկուզ 

հնարովի, նրանք պետք է պարսիկի երևակայության արգասիքը լինեն։ 

Բերենք օրինակներ. 

Այն վայրը, որտեղ ապրում են մկները իրենց թագավորի հետ միա-

սին, արաբական օրինակում (Դուրան) է անվանված, ասորա-

կանում՝ (Դուրաբ)։ Այսինքն՝ կազմված նոր պարսկ. յշ> 

պահլ. сШг , ավեստ. сШгЗ (հեռու) և Ч-^, պահլ. ձթ, հին պարսկ. 

0р| բառերից, որ կարելի է թարգմանել ջրից հեռու, անշրդի*1։ 

Իսկ Դուրաբ երկրի գլխավոր քաղաքի անոմւը արաբերեն նշված է 

• — * — ( է ի դ ղ ի ն ո մ ւ ) , ասոր. О ԱԱ>;յօ\ (Անդ արբիաբան), կազմը-

ձ1 «Միհրը* արևի հին արիական աստվածն էր* *Մի հրիարյօ (Միհրի բարեկամ) 
հատուկ անունը, ըստ Աճաոյանի, գործածվել է նաև հայերի մեշ։ 

38 <Г{Լուդամաղձ նշանակում է ճարպիկ, արագաշարժ։ 
39 Ըստ Աճաոյանի՝ սՇիրաքՅ) բառը պարսից մեշ էլ իբրև անձնանուն տարածվել է, 

որից փոխառյալ է ասոր. БвГа^, ՏՄՏ1§[ անունը, որը (Г Կա լի լակ և Դամնակս վեպում մի 
վեզիրի անուն է։ 

«гՀայերի մեշ այդ անունը տարածվել է ԺԶ ղարիցյ>։ Տե՛ս Լ. Անսայ ան, Հայոց 
անձնանունների բառարան, հատ. 4, Երևան 1948, էշ 163։ Ուշագրավ է, որ Աճաոյանը 
ևս նշում է сгՔալիլե և Դեմնեիյ> մեշ պարսկերենով մեշ բերված վերոհիշյալ պարսկերեն 
անվան մասին։ 

40 Ըստ պարսկական ավանդության, իբր այդ բառը կազմված է ^Ь (այգէ) ^ ?\> 
(արդարադատություն, դատ) բառերից։ Իբր Անուշիրվանն ամեն շաբաթ իր էԱրդարա-
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ված պարսկ. է պահլ. ЭПС1аՀ, ավեստ. ап1аГЭ (մեշ) և պարսկ. 

0ԼտԱյ , պահլ. У1уараи (անապատ) բառերից 

Մյուս՝ «Աղավնին, աղվեսը և ձկնկուլը» առակում հատուկ անուն-

ներ լկան"ւ Եվ ինչպես շատ առակներում, հերոս կենդանիները հանդես 

են գալիս իրենց բնական անուններով։ 

Սակայն այստեղ կա ուշագրավ մի այլ փաստ, որն աներևույթ ձևով 

թաքնված Է ^ л ^ е в Л Л Л » (Մալեք օլ Հաղին) անվան ներքո։ Այդպես 

Է կոչված արաբերենում նշված առակի ձկնկուլը43ւ Այդ վերնադիրը (ա-

րաբերեն) պարզ Է, որ Մ. Մահշուբը նույնությամբ, առանց թարգմա-

նելու Լ Բաբ օլ Համմամե վալ Աաալաբ 

վա Մալեք օլ Հազին) ընդօրինակելով արաբերենից, տեղադրել Է համա-

պատասխան գլխի պարսկերեն իր փոխադրության մեշ, առանց անդրա-

դառնալու, որ եթե աղավնուև արաբերեն (և**- (Հա մ ամ), աղվեսին՝ Ь 

(Աաալաբ), ապա ձկնկուլին արաբերեն ոչ թե Օ?.}3*^ ^ այլ ք 

(Տամամ) են ասում։ Այգ անոմւը պարսկերենից արաբերենի թարգման-

ված անբմւ Էէ 

Բանն այն Է, որ Իրանում Հիշյալ թռչունին սովորաբար 

զատության այդ այդոլմյ) ընդունում Էր գանգատավոր մարդկանց և դատում Էր նրանց 
բողոքներն ու վեճերը։ 

41 Այս տեղանունը կարելի Է բացատրել նաև որպես րարդ բառ, կազմված (դո-
ուր) պտտվող, պտույտ շրշան, կլոր և «<_>1ւ (ար) շուր բառերից։ Այս դեպքում 
տԴոոլրաբ.ց բառը, որի հնչյունափոխված ձևը շատ հաճախ (Դոլլար) կամ (Դոլաբ) Է 
արտասանվում, ստանում Է շրհան մեծ անիվի իմաստը։ Այդ անունով Է կոչվում Ր՚եհրա-
նից ոչ Հեռու գտնվող մի գավառ, որը հայտնի Է իր բարձրորակ վարունգով։ 

Այստեղ ուշագրավ Է նաև հետևյալ այն փաստը, որ մ.թ.ա. 37 թվականին, Միշա-
զևտքի հարավարևմտյան մասում գոյություն Է ունեցել Տուո Արդին կոչվող գավառ։ 

Այգ մասին Ս. Տ. Երեմյանը գրում Է. ССՄ. թ. ա. 37 թվականին հռոմեական կայս-
րության և Պարթևական թագավորության միշև կայացած դաշնագրի համաձայն, Մեծ 
Հայքի տերիտորիայից անշատվեց և կցվեց պարթևական թագավորության տերիտորիա-
յին, էՄիշագես։ք Հայոցւ-ը՝ Տուռ-Աբդին (Օաւղեք) և Արոլաստանի գավառների հետ 
միասին...»։ Տե՛ս Ս. Տ . Եւ-եմյան, Հայաստանը ըստ էԱշխարհացոյցիа, Երևան, 1963, 
Էշ 66։ 

Տալով այս բացատրությունները, մենք միտում չունենք նույնացնելու այդ երկու 
տեղանոմւները, սակայն, այնուամենայնիվ, անունների այս համընկնումը զուրկ չէ հետա-
քըրքրությունից։ 

4а Ա. Խնկոյանի сՄկների ձողովը» չափածո առակում, ինչպես գիտենք, հատուկ 
անունները շատ են գործածվում։ Սակայն Հ. Ըումանյանի гՉարի վերշըа առակում 
կենդանիները դիմում են միմյանց իրենց բնական անոմւներով։ 

41 Տեքստում Մ. Մահշուբը ւՏՍ Լօ-Д փոխարեն Բոլթիմար ք գործածում, 
որը նույնպես պարսկերեն է։ 
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(Ղամ-խորաք) կամ (Բութիմար, վշտահար, վշտաբեկ) երկրորդ 

անունով էլ են կոչում**։ 

Հասկանալի է, որ Լ. Շեյխոն պահլավերենից ասորերենին անցած այդ 

թռչնանոլնը բառացիորեն թարգմանելով ստացել է արաբերեն Օ^յ^՝ 

բառը, այսինքն ւէՍԼօ (տեր) և Օձք*" (Վիշ.տ)> հետևաբար նույն 

պարսկերեն անոմւը՝ վշտի տեր, վշտահար, վշտաբեկ նշա-

նակությամբ իմաստաբանության տեսակետից կապվում է էձՍԼ»-^ 

հետ", 

Այս բոլոր վկայություններից կարելի է եզրակացնել, որ ասորի 

թարգմանիչը իր ձեռքի տակ ունեցել է պահլավերեն բնագիր և թարգ-

մանելիս պահպանել է բնագրում եղած հատուկ անունները։ 

Կասկած չի հարուցում նաև այն փաստը, որ ավելի քան 1400 տա-

րի առա շ գործածվող այս հատուկ անունները և ուրիշ շատ այլ բառեր, 

իսկապես իրենց ծագումնաբանությամբ պարսկական են, հետևաբար 

պետք է ենթադրել, որ մեր թվարկության VI դ. «Քալիլե և Դեմնե ում» 

նշված երկու գլուխները ավելացված են պարսիկների կողմից։ 

Այժմ անդրադառնանք այն հարցին, թե ի՞նչ բովանդակություն ու-

նեն այդ երկու առակները և ազգային բանահյուսությունների բնորոշ-

ման տեսակետից ինչ առանձնահատկություն են ներկայացնում իրեն-

ցից ւ եթե դրանք համեմատելու լինենք ժամանակակից հայկական նման-

օրինակ առակների տարբերակների հետ։ 

Հայտնի է, որ «Ձարի վերջը» առակի սյուժեով հորինված զանա-

զան տարբերակներ շատ ժողովուրդներ ունեն։ Եվ չնայած մասնակի 

տարբերություններին, ամենուրեք պատկերվում և դատապարտվում է 

հափշտակությունը, կկվի (այլ տարբերակներում՝ աղավնու, կաչաղակի, 

փայտփորիկի, «կուկլախայа երևակայական թռչնի) նկատմամբ աղվե-

սի (այլ տարբերակներում՝ գայլի) կամայականությունը46» 

44 Ելնելով այդ թռչունի բնավորությունից, ասում են, որ նա չրի ափերին օրերով 
լուռ ու մունչ, մտածկոտ կանգնած է, և այն վշտից, որ չչինի հանկարծ չուրը պակասի, 
նույնիսկ ծարավ ժամանակ չուր չի խմում։ 

45 * Լօ-^յօձ (Բութիմար)֊ը բոլոր դեպքերում պարսկերեն է, որի երկրորդ բաղադրի-
չը՝ տԱ^յ նշանակում է տխուր, տկար։ Այստեղ հավանաբար վանկային հոպլոլոգիա է 
տեղի ունեցել։ Բութթիմարի փոխարեն Բութիմար և ընդհանուր իմաստով այժմյան հաս-
կացողությամբ ձկնկուլ և տխուր նշանակությամբ է գործածվում։ Եվ որովհետև արա-
գիլների ընտանիքին պատկանող այս թռչունի անունը որոշակիորեն չի իմացվել, ապա 
շատ հավանական է, որ թե' ասորերեն և թե' արաբերեն թարգմանությունները նախըն-
տրել են ^շշձ-Հս և ^ I , • " յ ՝ անունների թարգմանությունը։ 

48 ում ան յան, ոաումնասիրություններ և հրապարակումներ», Երևան, 1964, էչ 51։ 
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Բոլոր տարբերակներում լէ, որ աղվեսը հանդես է բերված իբրև 

սեփականատեր. այդպես արված է Ս. Հայկոլնու գրի առած «Աղվես և 

ագռավ» առակում*7! 

Հայ մեծ բանաստեղծ Հ. Թումանյանը «Տարի վերջը» առակը հորի-

նելիս իր ձեռքի տակ է ունեցել այդ առակի մի քանի, ոլ միայն հայկա-

կան, այլև կովկասյան լեռնականների, անգամ Աֆրիկայի ժողովուրդ-

ների բանարվեստում գոյություն ունեցող տարբերակները! 

Թուման յանի առակի հենց առաշին տարբերակում շեշտված է սե-

փականության խնդիրը, որպես կկվի և աղվեսի բախման սկզբնապատ-

ճառւ Ժողովրդական առակի կոնֆլիկտի հիմքը համարելով սեփականու-

թյան խնդիրը։ Թուման յանը այդ ուղղությամբ էլ զարգացրել է ա֊ 

ռակը, սրելով այդ խնդիրը և դրան հակադրելով հավասարության դա-

ղափարը։ Իսկ հավասարության գաղափարը լկա առակի ժողովրդական 

տարբերակներից ո լ մեկում։ Դա Թուման յանի հավելումն է, որ տրա-

մաբանորեն բխելով առակի բուն էությունից, երկին տալիս է սոցիալա-

կան սատիրայի երանգավորում։ 

նման գաղափար, պարզ է, որ չէր էլ կարող լինել պահլավերեն ա֊ 

ռակի հիմքում, որովհետև ինչպես միշնագարի հայ առակներում, այս-

տեղ ևս առաշին հերթին «Յուցանե առակս» խրատական նախերգանքը 

միանգամայն հեռացնում է ընթերցողին սոցիալական իմաստի որևէ հե-

տապնդումից։ 

Առակն սկսվում է այսպես• 

«Եվ այս գլուխը այն մարդու պատմությունն է, որ ուրիշներին 

խելք է սովորեցնում, սակայն իր անձի համար այդ խելքը գործադրել 

չի կարողանում»**։ 

Հետևենք գոյություն ոմւեցող փոփոխություններին։ 

Պահլավերեն այս տարբերակում կկվին փոխարինում է աղավնին։ 

նրա բոմւը արմավենու ճյուղերի վրա է հյուսված։ 

Արմավենու ընտրությունը, որպես բարձր ծառ, իհարկե միտումնա-

վոր է, որովհետև առակի մեշ ավելի է սրում աղվեսի ստահակ խորա-

մանկությունը, որ փորձում է աղավնուն ահաբեկել ծառ բարձրանալու 

իր հնարավորությամբ։ 

Ինչպես բազմաթիվ տարբերակներում, այստեղ ևս կենտրոնական 

դեմքը աղվեսն է, որն ամեն օր աղավնու ձագերից մեկը վարձ ստանա-

լով «ներողամիտ» է դաոնում։ Միայն թե այստեղ աղվեսն Ապառնում է 

<7 Ս. Հայ կանի, Կենդանական վեպեր, Ա գէրք, Վաղարշապատ, 1907, էշ 51—53։ 
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лէղավնռւն, ոչ թե ծառը կտրել, այլ ծառը բարձրանալ և աղավնոլ բո-

լոր ձագերին ուտեք*։ 

Մյոլս փոփոխությունը վերաբերում Է աղավնուն խորհուրդ տվող 

անձին։ Ագռավը փոխարինված Է ձկնկուլով (հիշեցնենք, որ պայմանա-

կան Է ձկնկուլ անունը)։ Այդ թռչունի ընտրությոմւը, նույնպես, պատա-

հական չպետք Է համարել, որովհետև, ինչպես վերևում ասվեց, այդ թըռ-

չունը որպես «վշտակիր», կարող Էր «վշտակից» լինել դժբախտության 

մեշ գտնվող այլ թռչունների։ 

Բացի այս, չմոռանանք, որ Մ խիթար Գոշի գրի առած առակների 

մեշ արագիլը հանդես Է գալիս որպես արդարադատ դատավոր։ Պետք Է 

եզրակացնել, որ ըստ երևույթին միջնադարի առակագիրներից ոմանց 

մոտ ընդունված սկզբունք Է եղել արագի լա ցեղ թռչուններին արդարա-

դատ կամ խորհրդատու ներկա լացնելը60 ։ 

Աղավնին աղվեսի վերշին անգամ հայտնվելու ժամանակ նրան պա-

տասխանում Է ձկնկուլի սովորեցրած խոսքերով[՝ այլևս իր մոտ մնա-

ցած երկու ձագերից ոչ մեկին չի գցի աղվեսի առաշ, եթե կարող Է, թող 

բարձրանա ծառը։ 

Գիտենալով, որ ձկնկուլն Է աղավնուն «դաս» տվողը, աղվեսը խո-

րամանկ հնարքով խեղդամահ Է անում նրան, ասելով. «Դու քո կյանքի 

թշնամին Էիր։ Դու աղավնոմյ խելք ու հնար սովորեցրիր, սակայն քեզ 

սպաոնող վտանգի դիմաց անճարակ ու անմիտ մնացիր մինչև այն աս-

տիճան, որ ոսոխիդ ձեռքում շունչդ փչեցիր»Տ1։ Այս ասելուց հետո խըժ-

ռում Է ձկնկուլին։ 

Ինչպես տեսնում ենք, առակի փոքրիկ սյուժետը, որ խրատին կամ 

բաբոյախոսւթյանը ծառայում Է իբրև իլյուստրացիա, չնայած «Չարի 

վերշը» առակի հետ ունեցած իր արտաքին նմանությանը, որպես նրա 

հնագույն տարբերակներից մեկը, իր գաղափարական նշանակությամբ 

միանգամայն հեռու Է կանգնած թումանյանական առակի սոցիալ-քա-

ղաքական այն հատկանիշներից, որի շնորհիվ Էլ հայ մեծ բանաստեղծի 

49 Թերևս առակի ստեղծման ա մնա սկզբնական շրջանում աղվեսի խորամանկությու-
նը և սպառնալիքը դրսևորվել Է հենք այդպես։ 

50 Աշխարհագրական վայրի տեսակետից պետք Է ենթադրել, որ ինչպես բուսակա-
նությունը (արմավենին), այնպես Էլ թռչունը (արագիլը կամ ձկնկուլը) մեղ թելադրում 
•են նկատի առնել Միշաղետքը։ Մի վայր, որ Սասանյանների թագավորության օրոք Իրանի 
մասն Էր կազմում, իր Տիզբոն մայրաքաղաքով։ Իսկ Միշադետքում արմավենին և արա-
գիլը ամենատարածված բույսը և թռչունն են եղել։ 

51 ПЧ 'Ч-^?1*-0 
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<гտարբերակնя արմատապես տարբերվում է նույն առակի ժողովրդա-

կան շատ սկզբնաղբյուրներից։ 

Երկրորդ առակը՝ շ (Մկների թագավորը և վեզիր-

ները) խորագրով, որը հիշեցնում է մեզ հայ անվանի առակախոս Ա• 

Խնկոյանի «Մկների ԺոզովըՅ), որը մեր դրականության մեջ նույնպես֊ 

հայտնի է որպես սոցիալ-քաղաքական կարևոր նշանակություն կրող 

մի երկ։ Ա• Խնկոյանը երգիծական ժանրի այս առանձնահատուկ մոտի-

վի օգնությամբ գեղարվեստական խոսքի կատարյալ հմտությամբ ակ-

նարկում է պատկերած կենդանիներին համապատասխան մարդկային 

հատկություններ։ Երևույթները դրսևորվում են իրենց ներքին ան լիար-

ժեքության մեջ, ծիծաղելի կողմերը մերկացնելու տեսանկյոմւով։ 

Սակայն այդպիսի նպատակ լի հետապնդում «Քալիլե և Դեմնեում» 

գոյություն ունեցող այդ առակի տարբերակը, որը հանդիսանում է նըշ-

ված գլխի մեջ մկների թագավորի երեք վեզիրների կողմից առաջարկ-

ված խորհուրդնևրից միայն մեկի բովանդակությունը, այլ կերպ ասած 

մի ֆրագմենտը։ 

Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ մկների թագավոր Մեհրիարի 

կողմից առաջ քաշված այն հարցին՝ թե ինչպե՞ս կարելի է խելամտորեն 

ազատվել կատվի ճանկերից, նախորդում են մի շարք հետաքրքիր ա֊ 

ռակներ։ Այլ կերպ ասած, առակի երկու կոմպոզիցոն մասերը՝ պատմը-

վածքը և մակաբերությունը, վիպականը և բարոյախոսությունը ինքնու-

րույն արժեք են ստանում և իրար հետ հյուսվում են սերտորեն, ներքին 

կապով։ Առակի առանցքային հարցի լուծման համար մասնակից մուկ-

վեզիրները՝ Զուդամադը, Շ իր աքը և Բաղդատը իրենց առաջարկած խոր-

հուրդներով վերացական հասկացողություններից իջնում, մարմնանում 

են, շունչ են առնում, դաոնում կենդանի մարդիկ։ 

Ինչպես ասացինք, որքան էլ առակը, մեր հայեցողությամբ, 

սոցիալական լուրջ խնդիրներ պահպանի իր ընդերքում, հիմնակա-

նում հետապնդում է բարոյախոսական այն նպատակի բացահայտումը 

թե որքանով են անհրաժեշտ թագավորի համար գիտուն և խելամիտ 

պալատական վեզիրի ներկայությունը և նրա խորհուրդները։ Այդ մա-

սին է, որ Բայը հարցնում է Բրահմանին և իր հերթին Բրահմանը հա-

ղորդում է նրան «ГՄկների թագավորը և իր վեզիրներըX) առակը, որից և 

«կատվի ձեռքից ազատվելուв խնդրի լուծման հետ կապված, միմյանց 

են հաջորդում երեք վեզիրների կողմից իրար հետ տրամաբանորեն ա-

ռընչվող առակներ։ 

Այստեղ անհրաժեշտ ենք համարում ասել, որ սույն առակը իր խը-
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րատների ու խորհուրդների խելամտությամբ, ինչպես նաև ձևի և բո-

վանդակության տեսակետից (ժողովներ գումարելը և վեզիրների խոր-

հուրդները լսելը և մանրազնին կշռադատելը) մի ընդհանրություն է 

կազմում «Խրատք ՛նուշիրվանի» գրքի մեջ ընդգծված այնպիսի խնդիր-

ների ու հարցումների հետ, ինչպիսիք են կառավարման սիստեմի և պա-

լատական խորհրդատուների խրատների կիրառման նշանակության 

հարցերը։ Այդպես էլ Անուշիրվանն իր թագավորությունը հաստատելուց 

հետո հավաքում է ժամանակի շուրշ 23 իմաստուններին, որոնց ասում 

է. «Ամեն մեկդ մի խորհուրդ֊իմաստություն ասեք, որպեսզի մենք օգ-

տըւէենք դրանցից և մեզանից հետո հիշատա կ մնա»Տ։։ 

Խրատական հորդորումները, խրատի ու նրա զգուշավոր գործադըր-

ման մտահոգությունը տեսնում ենք Մեհրիարի և երեք վեզիրների ա-

ռակում գրի առնված երկարաշունչ հարց ու պատասխանների ու խորհըր-

դածությո ւնների մեշ. «Ով թագավոր, — ասում է երրորդ վեզիր՝ Բաղ-

դատը,—թե խոհեմ ու մտածված խրատների հիման վրա հավաստի 

հնարք ես գտել, որին ապավինելով կարող ես իրագործել նպատակդ, 

ապա գործի անցիր, հակառակ պարագային քեզ վայել չէ վտանգավոր 

մի գործի նկատմամբ անհամբերություն ցուցաբերել»53։ 

Մենք այստեղ կանգ չենք առնում միշանկյալ այդ առակների բո-

վանդակությանն ու բացատրմանը, և անդրադառնում ենք միայն այն 

հատվածին, որը ամենայն հարազատությամբ կապվում է Ա. Խնկոյանի 

«Մկների ժ ո զովը» չափածո առակի հատկապես էպիկական հիմքին։ 

Դուրաբ երկրամասի Անղարբիաբան (Անդարվիավան), լիառատ 

քաղաքում ապրում էր Մեհրիար թագավոր մուկը իր երեք պալատական 

գիտուն խորհրդատուներ {Լուդամադ, Շիրաք և Բաղդատ վեզիրների հետ։ 

Մի օր Մեհրիարը իր երեք վեզիրներին շուրշը հավաքած ժողովի է 

նստում և պահանջում խելացիորեն խորհրդակցել ու կատվի ճանկից 

ազատվելու հնար գտնել**։ Գալիս է վեզիրների խորհուրդ տալու ժամը։ 

նրանցից առաշինը թագավորի խնդրանքով առաջարկում է. «Իմ խոր-

հուրդն այն է, որ մեծ թվով զանգակներ ձեռք բերենք և յուրաքան-

չյուր կատվի վգից մի-մի զանգ կախենք։ Դա հնարավորություն կտա 

մեզ, որ կատվի վզից կախված զանգի զնգզնգոցից գիտենանք նրա գա-

52 «հրատք Նուշիրվանին, աշխ. Բ. Լ. Յոլղասզյանի, էրևան, 1966, էշ 16։ 
53 10У .^յ։ « լ - у в ц 
54 Վեզիրներից մեկի առակը՝ «էշն ու եղշերոլնյօ, մեր դարի 20֊ական թվականներին 

ապրող ու ստեղձաղորձող պարսիկ պոետ Իրաշ Միրզան վերածել է չափածոյի, վերնա-
գրելով այն «Հեքայաթյ։ (Հեքիաթ)։ 
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լը և Ժամանակին ապահով մի անկյունում ապաստանելուց հետո, մեր ] 

բունը փախչենք»56։ 
Եվ երբ Մեհրիար թագավորը հարցնում է երկրորդ վեզիրին, թե ինչ 

է նրա կարծիքը այս առաջարկի կապակցությամբ, վեզիրը պատասխա-

նում է, որ այդ հնարանքը խելամիտ մարդկանց մոտ դրական կշիռ ու-

նենալ չի կարող։ Ենթադրենք, թե մեծ թվով զանգակներ ձեոք բերվեց, 

այնքան, որ քաղաքի բոլոր կատուներին բավարարի։ Սակայն ով է իրենց 

միջից այն սրտոտը, որ համարձակվի նույնիսկ մի վտիտ ու անկարող 

կատվի վզից զանգ կախել, իսկ առողջ և կատաղած կատվի մասին-

խոսք անգամ լինել չի կարող։ 

Ահա այս հակասությունն է, որ իր արտաքին նմանությամբ առընչ-

վում է Ա. Խնկոյանի «Մկների ժողովը» առակի սյուժեի հիմքը կազմող 

կոնֆլիկտին։ 

Այստեղ կատվի վգից զանդ կախելու խնդիրը, այն ինչ մեզ ներ-

կայացվում է վեզիրի առաջարկած և ժողովականների կողմից մերժված 

սոսկ Кփրկարար» մի հնարանք, այդ նույնը Ա. Խնկոյանը առավել ընդ-

գծելու համար առակի սոցիալական բնույթը, նրա մարդկային, իրական 

հարաբերություններ արտացոլելու հանգամանքը, իր հեղինակային ճա-

շակով ու անհատականությամբ օժտել է սոցիալ-քաղաքական սուր հա-

կադրումներով[и> 

Այդ իսկ պատճառով էլ ժողովրդական բանահյուսության մշակման 

հարցի կապակցությամբ Թումանյանն ասում է. (ГԵվ շնորհքը հենց այգ 

պատմելու մեջ է, որ իմանան ինչը փոխեն, ինչը դուրս գցեն, ինչը պա-

հեն, ինչ լեզվով, ինչ ոճով ու ինչպես պատմեն, որ գեղեցիկ դուրս գա-

և ժողովրդական համն ու հոտը չկորցնի»*7։ 

55 Ոք ժ' 'Ч-УР*-0 

36 Այս նույնճ զանգ կախելու հանգամանքը XIV դ. պարսիկ նշանավոր բանաստեղծ-
սատիրիկ Օրեյգ Ջաքանիի (մահ. 1370) ձ֊ձՅ յ (Մուկն ու կատուն) պոեմի մեշ 
փոխարինված է կատվի վզին կախաղանի օղակ հագցնելով, որը, անկասկած, այս նույն 
առակի («Քալիլե և Դեմնեի» օրինակով) փոփոխված ձևն է։ Ուշագրավ է, որ այդ պոե-
մը հայ գրող Վ. Փափազյանը թարգմանել է արձակ հայերենի։ Տե՛ս «Մուրէ։ ամսա-
գիր, էէ 5, 1905 թ.։ 

Մենք այստեղ ոչ մի միտում չունենք պնդելու, որ հայ առակագիր Ա. Խնկոյանը 
անպատճառ իր էՄկների ժողովը» ընդօրինակել Է Օրեյգ Ջաքանիի պոեմից կամ ազդ-
վել Է նրանից։ Սակայն կարելի Է ենթադրել, որ Խնկոյանը ընթերցած լինի Վ. Փափազ-
յանի թարգմանությունը։ Մանավանդ, որ թարգմանությունը էՄուրճ» ամսագրի մեշ 
հրատարակվել Է 1905 թ., իսկ Խնկոյանը իր «Մկների ժողովը» գրել Է ավելի ուշ, 1917— 
1918 թթ՛է Բացի այդ, նույն 1905 թ• և հետագա տարիներին, Խնկոյանը եռանդուն կեր-
պով թղթակցում Էր «Աղբյուր», «Հասկեր», «Մուրճ» և այլ ամսագրերի։ 

к Լ. Թումանյան, Երկերի ժողովածու, հատ. 4, Երևան, 1951, Էշ 96։ 
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Այս իմաստալից սահմանումն ամենից շատ համապատասխանում 

հենց Թուման յանի և Խնկոյանի ժողովրդական բանարվեստի մշակ-

ման հարցում ցուցաբերած ստեղծագործական բարձր ճաշակին։ 

Այսպիսով, «Քալիլե և Դեմնե» նշանավոր առակագրքի Արևելքի եր-

կրրներում ունեցած հետաքրքիր և ուշագրավ պատմության մեշ, ինչպես 

տեսնում ենք, մեծ դեր են խաղացել պարսիկները ինչպես նրա թարգ-

մանության, այնպես էլ տարբեր ժողովուրդների մեշ նրա տարածման 

կարևոր գործում։ Չէ" որ պահլավերեն և արաբերեն նրա թարգմանու-

թյուններից է, որ սկիզբ է առել աշխարհահռչակ այդ գրքի մուտքը դե-

պի Ասիայի և Եվրոպայի այլևայլ երկրներ։ Իսկ նրա առաշին թարգմա-

նիչները և կազմողները՝ Բուրզոյեն և Արդոլլահ էրն օլ Մողաֆֆան, ծա-

գումով պարսիկներ էին*1։ 

г. о. м о в с и с я н 

«КАЛИЛА И ДИМНА» И О ДВУХ НЕИЗВЕСТНЫХ 
ЕЕ ГЛАВАХ 

Р е з ю м е 

«Калила и Дпмиа» является памятником мировой литерату-
ры. 

Первый перевод санскритской рукописи «Калилы и Димны» 
на пехлевийский язык был сделан персами в середине VI в. н.э. 
•О количестве глав, входящих в «Калилу и Димну», делались 
различные предположения. Особый интерес представляет то об-
стоятельство, что при первом переводе с санскрита на персид-
ский к «Калиле и Димне» были добавлены две главы, а впослед-

58 Գերմանացի անվանի արևելագետ Բենֆեյը, (гРап1зсЬа1а^Гал վերնագրով հընդ-
կական պատմվածքների ու առակների հայտնի ժողովածուի գերմաներեն թարգմանոլ-
Րյան իր ծավալուն ուսումնասիրության մեշ (հատ, 1) այգ առթիվ հետևյալն է գրում. 
•аԱռակների, հեքիաթների և պատմվածքների բնագավառում կատարածս հետազոտու-
թյուններն ինձ համոզեցին,՜ որ շատ առակներ և մեծ թվով հեքիաթներ ու պատմվածք-
ներ Հնդկաստանից տարածվել են համարյա ամբողշ աշխարում։ Մինչև X դ. Արևելքից 
եկող պատմողական գրականության հոսանքը զգալիորեն ուժեղանում է և գրական փո-
խանցումը փոխարինում է բանավորին։ Հնդկաստանում կազմված պատմված քների (զա-
՛նազան ժողովածուներ հայտնի են դաոնում իրանցիներին (ընդգծումը մերն է Հ . Մ . ) , 

արաբներին (որոնց համար թարգմանությունը կատարել է իրանցի էբն Մողաֆֆան—Հ. 
Մ.), լայնորեն տարածվում են մուսոզմանական Արևելքում, իսկ մուսուլմաններից՝ Բյու-
զանդիայի, Իտալիայի և Իսպանիայի միշոցով թափանցում Եվրոպա»։ 

Տե՛ս գերմ. աղբյուրը՝ „ Р а Ш в С Ь а ԱՈ է ^ " , 1.е1р21{*, ] 8 5 9 , Ь Е Ш ^ Ц П ^ , X X I I . 
նաև՝ Ա. Ղանալանյան, Ժողովրդական բանահյուսության մի քանի հարցեր, Երևան, 
1954, էշ 87—88, 
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ствии при переводе с пехлевийского на арабский пехлевийский 
экземпляр был утерян. В работе подробно говорится о различных 
переводах «Калилы и Димны», сделанных в Иране в разные пе-
риоды. 

На основании ряда достоверных источников делается попыт-
ка доказать, что в VI в. персами действительно были добавлены 
две главы к рукописи. Впервые рассматривается заслуживаю-
щий внимания факт, что вышеупомянутые главы являются пер-
сидскими вариантами двух армянских притч «Конец зла» и «Со-
брание мышей». 



1Լ Ր Վ Ե 11 Տ 

Ս՛. Մ. ՂԱՏԱՐՅԱն 

ՀՈՍԵՅՆ ԲեՀ&ԱԴԻ ԱՐ4ԷՍՏԸ 

XX դարը որոշակիորեն փոխեց դարավոր ավանդներ ունեցող պարս-

կական արվեստի զարգացման ուղիները։ Տեխնիկական նորագույն 

հնարների օգտագործումն առաջ քաշեց ժամանակակից կառույցների 

ստեղծումը (Հ. Սեյհուն, Մ. Ֆորուղի, Հ. Գի ան, Ա. Գոդար), որոնք նոր 

երանգ տվեցին արևելյան հնատիպ քաղաքների գեղարվեստական կեր-

պարին։ Օգտագործելով աքեմենյան ու սասանյան շրջանների քանդակա-

գործական ավանդները, ստեղծեցին առաջին հուշարձանները (Հասան 

Այի Վազիրի, Աբոլ Հասան Սադեղի), զարգացավ գրքի Նկարազարդման 

արվեստը, պլակատը, հաստոցային գրաֆիկան (Հուշանգ Փեզեշք ՛Սի յա)։ 

Զգալի տեղաշարժ ապրեց նաև գեղանկարչությունը։ Եվրոպական գե-

ղարվեստական բարձրագույն հաստատություններում շնորհալի երիտա-

սարդների ստացած կրթությունը հնարավոր դարձրեց համաշխարհային 

•ժամանակակից արվեստի ուժեղ ազդեցությունների ներմուծումն ազ-

գային մշակույթի ոլորտները։ Սակայն ազգային գեղագիտական ընկա-

լումները նկարիչների առաջ դրեցին նոր հրատապ խնդիրներ։ Ուժեղ 

•զարգացում սկսեցին ապրել դիմանկարները, բնանկարը, թեմատիկ 

պատկերը, որոնց հիմքում դրված էր ժողովրդի կյանքում և մտածողու-

թյան մեջ կատարվող վերափոխումները (Մոհսեն Մողղադամ, Մանու-

շեհր Շեյբանի, Ա. Փեթգար, Աբդոլլահ Ամերի, Ռեզա Մեսախ և ուրիշ-

ներ)։ Որոշ նկարիչների աշխատանքում զգալի է ժամանակակից հա-

մաշխարհային գեղարվեստական հոսանքների ուժեղ ազդեցությունը, 

որը ստանում է արևելյան բնույթ (Անուշ Ռահնավարդ, Ս. Ւ ան ավալի 

•և ուրիշներ)։ Միաժամանակ, լայն տարածում ունի նաև արվեստի այն 

ուղղությունը, որը ձգտում է պահպանել, նոր ժամանակների գեղարվես-

տական ճաշակին ու պահանջներին հարմարեցնել պարսկական արվես-

տի ամենաինքնատիպ ճյուղերից մեկը՝ մանրանկարչությունը։ 
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Այս ուղղության հիմնառիրն ու զարգացնողը արդի Իրանի կերպար-

վեստի խոշորագույն դեմքերից մեկն էր Հոսեյն Բեհզադը։ 

• 

Հոսեյն Բեհզադը հասել էր ստեղծագործական փառքի բարձունք-

ներին. առաշին մարդն էր պարսկական արվեստում, որի նկարները 

բազմաթիվ բարձր պարգևների էին արժանացել Փարիզում, Միլանում, 

Տոկիո յում, Պ րա գա յում, Դելիում, Նյու Տորքում (1958 թ., արծաթե 

մեդալ), Բրյուսելում (1957 թ., ոսկե մեդալ), Բ՚եհրանում (Ավիցենայի 

մեդալ)։ Միաժամանակ, փառքը նրան ստիպել էր առավել բծախնդիր 

լինել իր արվեստի նկատմամբ, հռչակը՝ զինվել կյանքի իմաստությամբ 

ու շատ ավելի մոտենալ մարդկանց, պարզ, աշխատավոր մարդկանց,, 

որոնց ծնունդն էր նաև ինքը։ 

Ծննդավայրը Սպահանն է, որի արհեստավորների ձեռքի ու մտքի 

վարպետության հռչակը հասել էր աշխարհի տարբեր ծայրերը։ Բարձրա-

բերձ մզկիթների ու պալատների կողքին ծվարած արվեստանոց-խա-

նութներում առավոտից մինչև ուշ երեկո աշխատում են ակնագործներն 

ու ոսկերիչները, խաթամի ու շեբեքեի՝, խեցեգործության ու դաշագոր-

ծության հմուտ վարպետները։ Սպահանի այդ փոքր արվեստանոցներից 

մեկում, անցյալ դարի վերշին տասնամյակներում աշխատում էր նաև 

միրզա Ֆազլօլլահ էսֆեհանին, որը հայտնի մանրանկարիչ էր, ղալամ-

ղան (լաքե տուփեր) սարքող, ներկեր պատրաստող։ Ահա, այս վար-

պետի ընտանիքում, 1894 թ. ծնվեց Հոսեյնը։ Նա հինգ տարեկան հա-

սակում արդեն վրձին է բոնում։ Հորից սովորում է նկարել։ Հայրը զգում՝ 

և գնահատում է որդու ունակությունները և, նրա գեղարվեստական գիտե-

լիքները խորացնելու նպատակով, հանձնարարում է սովորել օստադ 

մոլլա Ալիի մոտ, որը դարասկզբի Սպահանի նշանավոր մ անբան կա-

րիչներից էր։ 

Հոր և մոլլա Ալիի մահից հետո Բեհզադը աշակերտում է նոր ման-

րանկարիչ վարպետների, որոնցից ամ ենանշանավորը միրզա Հասան 

1 Խաթամ՝ ուղտի ոսկորների գունավոր ձողիկների և դեղին մետաղի բարակ լարերի 
զուգորդումից ստացվող աստղիկների բարակ շերտերն ամրացվում են տոլփերի, սկոլ-т 
տեղների, նկարների շրշանակների արտաքին հատվածներին։ Կիրառական արվեստի 
այս ճյուղի զարգացումը հատկապես կապված է Սպահանի գեղարվեստական մշակույթի-
հետ։ Շերեքե՝ հայելու կամ փայտի երկրաչափական հատվածներով ձևավորվում է 
հաստոցային նկարը, որմնանկարը։ Զգալի նշանակություն է ոմւեցել հատկապես XVII դ. 
Իրանի ճարտարապետական կառույցների ներսի հարդարանքի գեղարվեստական ձևա-
վորման մեշ։ 
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Փեյքարն է։ 17 տարեկան հասակում Բեհզադը մեկնում է Թեհրան, Սար— 

ղե մեյդան կոչվող հրապարակում մի փոքրիկ արվեստանոց է բացում։ 

Փղոսկրյա փոքրաչափ իրերի վրա կատարած մանրանկարների թարմ՛ 

ու հմայիչ սյուժեներով նա շուտով իր վրա է հրավիրում արվեստասեր-

ների ուշադրությունը։ 

1935 թ• , լուսավորության նախարարության հանձնարարությամբ,-

Բեհզադը մեկնում է Ֆրանսիա՝ կատարելագործվելու։ Նա լինում է նաև: 

Իտալիա յում և Ամերիկա յում։ ճանապարհորդությունների ընթացքում 

Բեհղադն ուսումնասիրում է և՛ դասական, 1ւ ժամանակակից արվեստը 

վերցնում այն, ինչը հարազատ է իր հոգուն ու ստեղծագործական մտա-

ծողությանը, երբեք չդավաճանելով իր հավատամքին՝ պարսկական 

մ ան ր ան կա ր լութ յան ը։ 

Բեհզադի անունը հատկապես լայն ճանաչում է ստանում Ավիցե-

նայի ծննդյան 1000-ամ յակին նվիրված տոնակատարության օրերինէ 

երբ Բ՚եհրանի ազգային արվեստի թանգարանում (Մուզեյե հոնարհայե 

մելլի) բացվում է միջնադարյան Արևելքի խոշորագույն գիտնականին 

նվիրված նրա նկարների ցուցահանդեսը։ 

Հոսեյն Բեհզադի ստեղծագործությունների թիվն անցնում է 400-

ից։ Երբ նրան հարց են տվել, թե ձեր աշխատանքներից ո՞րն եք համա-

րում ամենալավը, նա բազմախորհուրդ պատասխանել է. аՀայրն իր 

բոլոր երեխաներին միանման է սիրում։ Ինչպե՞ս կարելի է մեկը մյու-

սից գերադասել։ Ամեն մի գործ իմ հոգու արգասիքն է, որը ես ստեղծել 

եմ իմ կյանքի տարբեր շրջանն եր ումյ>!» 

Իրոք, դժվար է Բեհզադի ստեղծագործությունների մեջ առանձնաց-

նել որևէ գործ, լինի դա Օմար Խայամի կամ Ֆիրդոլսու ստեղծա-

գործությունների հիման վրա արված աշխատանք, պատմական թեմա-

յով պատկեր կամ առօրյա կյանքից վերցված նկար, կարևորը նկարի 

մատչելիությունն է, ստեղծագործության մարդասիրական ու փիլիսո-

փայական իմաստավորումը, որը մարդկանց հոգուն խոսք է ասում մի-

այն ու միայն արտահայտչականության, ազգային արվեստի ավանդ-

ների վրա խարսխված ձևի ու բովանդակության միասնության միջոցով։ 

Սա է Բեհզադ-արվեստագետի հավատամքը։ 

Հոսեյն Բեհզադը պատկանում է այն արվեստագետների թվին, ո ֊ 

րոնք, ինչպես ինքն է բնորոշում, առաջնությունը տալիս են (Гիմաստին, 

բովանդակությանը, որը նկարչի երևակայության արդյունքն է։ Այն այն-

1 1ք - յ » "V- Տ > Ա - Տ ւ 1ПА Տ ՜ ^ ի Հ ՛ Լ * " " ՝ 
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քան է մնում արվեստապետի հիշողության մեշ, մինչև ստանում է հա-
մ ապատասխան ձև»*, 

Բեհզադը առաջնությունը տալիս է բնությանը, որը, ըստ նրա, նկար-
չութ յան մայրն է (արևելյան արիստոտելիզմից թելադրված արվեստի 
հիմնավորում, որը դրված էր նաև XVI—XVII դդ. Իրանում լայն տա-
րածում ստացած արվեստի տրակտատների հիմքում)*։ Սակայն Բեհզադը 
գտնում է, որ նկարիչը բնության կույր վերարտադրողը չպետք է լինի, 

•այլ բնության ու արվեստի միշնորդը։ 
Քննադատելով ժ՛ամանակակից Իրանի գեղանկարչության մեշ տեղ 

գտած որոշակի մոդեռնիստական ազդեցությունները, Բեհզադը դատա-
՛պարտում է դրանց հետևորդներին, քանի որ նրանք «...ներկեր քսելով 
կարծում են նկարչություն են- ստեղծում»*։ Նա այդ ասում է ցավով, 

>ազգային արվեստի գալիքի մտահոգությամբ։ Սակայն Բեհ զա դի մտա-
ծողությանը խորթ է միակողմանիությունը։ Ժամանակակից գեղարվես-
տական հոսանքների նկատմամբ նկարիչն ունի օբյեկտիվ վերաբեր-

՛մունք։ «Չեմ բաժանում այն մարդկանց տեսակետը, որոնք գտնում են, 
որ այս քաոսը (գեղարվեստական խմորումները—Մ. Ղ՛ ) թունավոր մըթ-
նոլորտ է ստեղծել։ Այնուամենայնիվ, այն օգտակար է։ Մի օր... մեր 

՛նկարիչները կգտնեն իրենց ճիշտ ուղին, այս ամենը փորձի նշանակու-
թյուն կունենա և դա կնպաստի, որ մեր արվեստը նոր վերելք ապրի»— 

•ասում է Բեհզադը*։ 
Բեհզադը դեմ է կյանքից հեռացող, կտրված արվեստին, բայց ոչ 

արվեստագետների որոնումներին, ինքնատիպությանը։ Նա դեմ է ան-
բովանդակությանը, բայց ոչ ոճի անհատականությանը և ինքն էլ իր 
ողշ կյանքում ձգտել է իմաստավորված ու ինքնատիպ երանգ ունեցող 
՛արվեստի ստեղծման։ 

հորն ու հետաքրքիր են Հոսեյն Բեհղադի արվեստի արմատները։ 
Դրանք հիմնականում խարսխված են երկու կարևոր երևույթների վրա։ 
Առաշինը Սպահանի մանրանկարչական դպրոցն է։ Մանրանկարչու-
թյան արվեստի այս ուղղությունը XVI դ. եկավ շարունակելու Շիրազի 
՛դպրոցին, որի ստեղծագործությունները հայտնի են իրենց բարդ հորին-
վածքով և գունային դեկորատիվ լուծումներով։ Դրան զուգակցվեց նաև 

3 նույն տեղում։ 
4 Кази-Ахмед, Трактат о каллиграфах и художниках, М.—Л., 1947, 

•Садиг-бег Авшар, Трактат о живописи, Баку, 1963. 
5 -1ք ^ ֊ V ֊ նԱԱ-ձ 1ЧЧЛ Հ Հ * - » * * . > Ա « ւ \ 
0 Նույն տեղում։ 
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Բ՚ավրիղի մանրանկարչական ուղղությունը՝ իր քնարական հիմքով։ 

XVII ղ. Ս պահանի մանրանկարիչները, ձեռագրերի ձևավորումներից 

ղատ, ստեղծում են նաև առանձին թերթեր, որոնցում դգալի տեղ է տըր-

վոլմ դիմանկարչությանը։ Դիմանկարչական ժանրի զարգացումն իր 

հետ բերում է տիպականացման ու հոգեբանական արտահայտչականու-

թյան խնդիրներ։ Գույնը կորցնում է իր վաղեմի շքեղությունը և դրան 

փոխարինելու է գալիս գիծը՝ ամուր, հստակ գծանկարը։ Մանրանկար-

ները հիմնականում ստեղծվում են գծի նրբագեղության և թեթև գունա-

զարդման միջոցով: Զգալի դեր է ընձեռում եվրոպական նկարչության 

ազդեցությունը (հեռանկար, ձևերի մոդելավորում, լույս ուս տվեր և այ-

լըն)։ Պ ատ ահ ական չէ, որ ժամանակի նշանավոր մանրանկարիչներից 

մեկը՝ Մոհամմադ Զտմանը, մեկնում է Իտալիա կատարելագործվելու։ 

Ս պահանի մանրանկարչության բնագավառում առաջնահերթ է դառնում 

ռեալիստական մտածելակերպը։ Այդ գաղափարների տեսական արտա-

հայտության վկայությունն է ժամանակի արվեստի նշանավոր տրակ-

տատներից մեկի հեղինակ Ղազի Ահմադի այն միտքը, որ аկենդանի 

ղալամի շնորհիվ չինական և եվրոպական կախարդները՝ գիտության 

հրաշագործները, բազմել են տաղանդի երկրի գահին և դարձել ճակա-

տագրի արվեստանոցի վարպետները»7 ։ 

Ս պահանի մանրանկարչական դպրոցի ծաղկումը կապված է նշա-

նավոր մանրանկարիչ Ռեզա Աբասու անվան հետ (1575—1635), որը 

ստեղծեց նաև առանձնահատուկ տիպաժներ. սլացիկ ֆիգուրներ, եր-

կարավուն դեմքեր, ընդգծված հոնքեր, նուրբ մոդելավորված ձևերի 

անցումներ, տիպաժներ, որոնք երկար ժամանակ իշխող են մնում՛ 

պարսկական արվեստում։ Ստեղծվում են նաև ղեթաներ՝ հատուկ գրելա-

ձևով, շքեղ զարդանախշերով ձևավորված թերթեր, որտեղ կենտրոնա-

կան մասը գրավում են Ղուրանից ընտրված ասույթները (դրանք պատ-

րաստվում էին նվիրատվության համար)։ 

Հոսեյն Բեհզադի .արվեստի երկրորդ կարևոր հիմքը՝ XVII դ. կիրա-

ռական արվեստն է. շքեղ, գունագեղ գորգեր, լաքե և փայտե փորագըր-

ված իրեր, լաքե առարկաներ, նրբաճաշակ ոսկերչական ստեղծ՛ագործու-

թյուններ, որտեղ գույնը զգալի ղեր է խաղում նրանց ընդհանուր գե-

ղարվեստական կերպարի կազմավորման գործում։ 

Սրանց զուգակցման վրա է խարսխված Հոսեյն Բեհզադի արվեստը* 

Սակայն նա չի ընդօրինակում երկու դար առաջ ստեղծվածը։ Ինչպես-

ինքն է ասում, ստեղծագործական առաջին իսկ քայլերից ձգտել է գըտ-

1 Казн-Ахмед, նշվ, աշխ,, էջ 176։ 
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Յ՛ել իր ոճը, որն ինքնանպատակ չի եղել։ նա չի ուզում հեռանալ նախ-

նիներից, բայց և չի ուղում նրանց կրկնել՛։ Բեհզադը ձգտում է նոր մա-

մ տնակների ազգային արվեստի ուրույն ոճ ստեղծելուն, որը կզուգակցի 

ավանդականը նորին և կվերածնի պարսկական մանրանկարչությունը։ 

Հոսեյն Բեհզադի ստեղծագործական ժառանգությունը բնորոշող 

առանձնահատկությոմւ է թեմաների բազմազանությունը։ Ինչպես և բո-

լոր պարսիկ մանրանկարիչներին, նրան նույնպես հուզել են Արևե/քի 

գրականության մեծերը. Ֆիրդուսի, Օմար Խայամ, Իրն — Սինա (Ավիցե-

նա), Նիզամի։ 

Միջնադարում բազմիցս շքեղ ձևավորված և նկարազարդված Ֆիր-

դուսու «Շ ահ-նա մ են» գեղարվեստական նոր արժեքավորում է ստանում 

Հոսեյն Բեհզադի մոտ։ նա պոեմից ընտրում է առանձին դրվագներ, 

որոնց գեղարվեստական կերպարավորումը շատ ավելի հոգեհարազատ է 

ինչպես իր ստեղծագործական հետաքրքրություններին, նույնպես և Իրա-

նի արդի արվեստի գեղագիտական սկզբունքներին։ նույն մոտեցումը 

կա նրա մոտ նաև Իբն—Սինայի նկատմամբ, որի կյանքից վերցված 

առանձին դրվագները նկարիչի կողմից մեկնաբանվում են այսօրվա ար-

վեստագետի տեսանկյունից, դուրս գալիս մանրանկարչության ավան-

դական մեկնաբանումներից և դառնում փոքրաչափ հաստոցային կտավ-

ներ։ 

Հատկապես նշանակալից են Օմար Խայամ ի ռուբայիների թե ման ե-

րով կատարված հիսուն նկարները, որոնք նկարչի երկար տարիների 

որոնումների արդյունքն են3։ 

Ստեղծելով Խայամի բանաստեղծական աշխարհին հոգեհարազատ 

Վւյուժետային թերթեր, նկարիչն առանձնակի տեղ Է հատկացնում բնա-

նկարին, կենցաղային իրերին, տարազներին։ Սյուժետային նկարների 

•առանձին կերպարները բավականին ռեալ են, կենսահաստատ, սակայն 

ամենը դրված Է որոշակի իդեալականացման հենքի վրա, որը թելա-

•դըրված Է Խայամի քառյակների փիլիսոփայական Էությունից։ նկարի-

չը կտավի փոխարեն շատ հաճախ օգտագործում Է թավիշը, որի վրա 

8 Իրանում լայն տարձոլմ ունեն զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունների համար 
պատրաստված մանրանկարչական գործերը, որոնք հնի ընդօրինակումներ են, շատ հա-
՛ճախ՝ ցածրորակ և արվեստից հեռու։ 

՚ ТЬе КиЬа1уаէ օք Отаг КЬаууат. РНг^ега^'в Еп^Ив ՝\/ег.ч1оп; ЕЧеввап 
•2տձշհ'տ Ргепс УегеЮп. 50 РЫев 1п Со1ог Ьу 1гап'в Се1еЬга1ей АМЫ НоввеШ 
ВеЬгай М1п1а<иг. Տգ1է6(1 Ьу Вг1^ай1ег-Оепега1 Бг. НоввеШ АН Моиг! Е51апЬегу, 
Токуо, .[арап, 1970—1972. 
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գծի օգնությամբ պատկերում է տեսարանը։ Որքան ռեալ ու կենսահաս—. 

տատ են կերպարները, նույնքան բանաստեղծական են ու ռոմանտիկ 

իսկ Հաճախ Հեքիաթային է շրշա պա տ ո ղ միշավայրը։ 

Տեսարանները Հարստացվում են ճարտարապետական Համալիր-. 

ների ներմուծումով (պատմական մայրաքաղաքների Հիշարժան կա-, 

ռույցներից ընտրված առանձին Հատվածներ), բնության տեսարաննե-

րով (շքեղ պարտեղներ, սարեր, թափանցիկ գետակներ, պայմանական-

երկինք և այլն)։ Նկարիչը ձգտում է գեղնա-կարմրագույն, մանիշակա-

կապտագույն, բաց վարդագույն Հատվածներով մարմնավորել աշխար-

Հի, կյանքի անընդՀատ շարժումը։ Երբեմն ներմուծում է հաստաբուն-

շագանակագույն ծառեր, խիտ կանաչ թփեր, վարդագույն կամ կապույտ-

ծաղիկների պսակներ, որոնք պատկերված են չինական նույնատիպ 

նկարները հիշեցնող գեղանկարչական ՀնարներովՆկարների զգալի• 

մասի կոլորիտը դեգնա-շագանակագույնի, մանիշակագույնի, կանաչի 

ու կարմրի երանգների Համադրության վրա է ստեղծված, իսկ երբեմն 

ֆոնը Հարթ սև է կամ Հնչեղ ոսկեգույն։ Նկարազարդումների կարևոր-

առանձնաՀատկությոմւներից է գունային կառուցվածքը, որը առաշնա-

Հերթ նշանակություն ունի ԲեՀզադի Համար։ Դա շքեղ, պայծառ ու տրա-

մադրություն ստեղծող գունային Հենքն է։ ԲեՀզադի վարպետությանը-

Հ ան դե и է գաւիս նաև տարազների, նրանց դեկորատիվ հարդարանքի,, 

կենցաղային իրերի վերարտադրման ժամանակ։ 

Այս ամենի ֆոնի վրա առաշնայինը մարդիկ են, ռեալ իրականու-

թյունից վերցված կերպարները՝՝ արհեստավորներ, գե։շշուկներ, կյանքի 

իմաստն ու հավերժության գաղտնիքը որոնող դերվիշներ, որոնք ապ-. 

ր ում են նկարչի երևակայությամբ ստեղծված կյանքով, իսկ նկարիչն էլ 

ապրում է նրանց աշխարհում։ 

Սակայն այս նկարազարդումներն ինքնանպատակ չեն։ Աշխարհն՛ 

անընդհատ փոփոխվում է, ապրում է տարածության ու ժամանակի մեշ, 

որպես նյութի անընդհատ ու անվերշ պտույտ։ Հող դարձած մարդը փո-. 

խակերպվում է и ավարի, ծաղկի և այլն։ Ո՞րն է աստծո կատարածի 

տրամաբանությանը. տալիս է չարքաշ կյանք, ապա՝ մահ։ Ըստ Խայա-

մի, տրամաբանության և իմաստ չկա սրա մեշ։ Սա էլ թելադրում է գո-

յություն ունեցածից կարելույն չափ օգտվելու սկզրոմւքը։ Ո էնա յն ու-. 

10 Բեհզսւդը չէր ընդունում ժամանակակից նկարչության տեխնիկական հնարները։ 
նկարում էր արևելյան հին վարպետների նման. գետնին ծալապատիկ նստած, կտավը 
կամ թուղթը ցածր պատվանդանի վրա դրված։ Հիմնականում նկարում էր գուաշով, 
շրաներկով կամ տեմպերայով, նապաստակի պոչի մազերից պատրաստված վրձիններով 
վրձինը աշ ափի մեշ ուղիղ պահած։ 
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թյւսն սփոփանքը վայելքն է, սերը, խրախճանքը։ Խալամ ական այս 

մտածողությունն է դրված Հոսեյն Բեհզադի նկարազարդումների հիմ-

քում։ Նկարիչն ինքն էլ էր զդում, որ խայամական պոեզիայի ընկա-

լումները սահմանափակ կլինեին, եթե միայն այս տեսանկյունից մո-

տենար նրանց գեղարվեստական մարմնավորմանը։ Խայամի պոեզիայի 

ողջ էությունը դրված է որոշակի դունա պլաստիկական կերպարավոր-

ման մեջ։ Կյանքի հաստատում և ժխտում, նրա երևույթների փիլիսո-

փայական մեկնաբանումներ, ունայնություն, սեր, մահ, հիասթափու-

թյուններ... Բ՛վում է թե Բեհզադն իր ստեղծագործական աշխատանքի 

ընթացքում առաջնորդվել է ռուս նշանավոր իրանագետ Վ. Ժուկովսկու 

այն դիպուկ բնութագրմ ամ բ, թե Օմար Խայամը ազատամիտ է և հավա-

տի կործանիչ, որ նա անաստված է ու մատերիալիստ, ուղղահավատ 

մահմեդական է և ճշգրիտ փիլիսոփա, սուր դիտողականությամբ օժտ-

ված գիտնական, որ նա պարսկական Աբու-Լալա-Մ ահ արին է, Վոլ-

տերը, Հայնեն։ 

Կյանքի բարդությունների, հակասությունների, ժխտման և երկըր-

պա գութ յան գեղարվեստական լայն ընդգրկումներ է ցուցադրում նաև 

Հոսեյն Բեհզադը։ Դա պատահական չէ, քանի որ ինքը՝ Բեհզադը նաև 

փիլիսոփա նկարիչ է։ Նրա խորհրդածությունները կտրված չեն կյան-

քից> իրական ությոմւից։ Նրա պատկերած բրուտագործներն ու հողի 

մշակները հեռու են գեղեցկացման ձգտումից, պարզ, հասարակ մար-

դիկ՝ որոշակի հոգեբանական գործողությունների մեջ դրված։ Նրանք 

հողեղեն են, ռեալ, իրականության շրջանակներում գործող։ Նրա դեր-

վիշները ընդհանրացված տարբեր տարիքի կերպարներ են, որոնք ապ-

րում են իրենց խորիմաստ, ինքնամփոփ կյանքով։ 

«Դերվիշները» նկարում Բեհզադը ցուցադրում է անսահմանության 

մեջ գործող բազմաթիվ կերպարներ։ Ծեր ու երիտասարդ դերվիշների 

խառը, քաոսային կուտակումը այն տպավորությունն է թողնում, որ 

նրանք գտնվում են կյանքից ու իրականությունից դուրս և իրենց խոր֊ 

հըրդածությունների մեջ ձգտում են հասկանալ կյանքի խորհուրդը։ Այ-

լաբանական մտածողությունը շատ հաճախ Բեհզադի մոտ ստանում է 

սիմվոլիկ կերպարավորում, նուրբ ալիքաձև շրջագծերը «Ֆիրդուսու դի-

մանկարի» շուրջը, մերկ կանանց (հուրիների) կերպարանք ստացած 

ոգիները, որոնք նկարչին «խեղդում են» հուշերի ծանրությամբ «Ինք-

նանկարում» և այլն։ 

Այլաբանության հետաքրքիր օրինակ է Օմար Խայամի ռուբայինե-

րի նկարազարդումներից այն թերթը, որտեղ ամեն ինչ ձուլվել է իրար, 

որտեղ տիեզերականն ու ռեալը միահյուսվել, շաղկապվել են ու դարձել 
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հավերժության մարմնավորում։ Հող, որից կուժ է ստեղծվում, բազմա-

գույն, բազմաձև, բազմախոս, սլացիկ, գոգավոր, նրբագեղ կուժ։ Եվ 

նույն այգ կուժն անհունի մեշ «շրշելուց» հետո փշրվում, մանրվում,. 

հալվում, բյուրեղանում, հող Է դաոնում և նոր շունչ, նոր ոգի առած,, 

նոր կերպարանք ստացած գնում Է դեպի նույն տիեզերքը, որպեսզի 

նոր կյանքով վերակենդանանա Բեհզադի ստեղծագործական կերպար-

ների մեշ: Հմայիչ Է հատկապես նկարի ռիթմը• ամենն իր մեշ առն ո զ,.^ 

պտտեցնող, տիեզերական շարժման մեշ դնող ռիթմը։ 

Բեհզադի համար կարևոր նշանակություն ունի գիծը (հիշենք, որ-

Ս պահանի մանրանկաչական դպրոցի կարևոր առանձնահատկություն-

ներից Էր ուրվագիծը), որի յուրաքանչյուր հատվածը նա կարողանում 

Է հասցնել կատարելության։ Այդպիսիք են նրա «Կեսգիշերային երազը»,. 

«Դրախտն ու դժոխքը», «Պ արուհին», «Ավիցենայի դիմանկարը)), «Հա -

ֆեզի դիմանկարը» և այլ գործեր։ «Որքան ուզում Է մեծ վարպետ լի-

նի, եթե գծանկար չունի, ապա նա նկարիչ չէ։ Սա մի ճշմարտություն-

է, որ ես աշխատել եմ ապացուցել իմ նկարներով, — ասում է Բեհզադը՝՝։ 

Նա կարողանում է արտահայտիչ գծանկարը զուգակցել գույնի դեկո-• 

րատիվ հստակությանը, որը և նրա աշխատանքը բարձրացնում է դա-

սական մանրանկարչության մակարդակի։ Բեհզադը հաճախ ժլատ է 

գույնի օգտագործման հարցում։ Սիրում է աշխատել ուրվագծով։ Այդ-

պիսիք են նրա «Շ ահ-Նամ եի» թեմ աներով գործերը, «Պարուհին», «Կես-

գիշերային երազը», «Դրախտն ու դժոխքը», «Ավիցենայի դիմանկարը»,. 

«Հաֆեզի դիմանկարը», «Դերվիշը», «Հովսեփ գեղեցիկը» և այլն։ 

Նախընտրում է սև, մուգ կարմիր կամ մուգ շագանակագույն թավշյա-

ֆոնը, որի վրա սպիտակով ուրվագծում է աշխատանքի հիմնական կոն-

տուրները, իսկ ձևերի մոդելավորման համար օգտագործում է տվյալ-

ֆոնի գույնի տարբերակները։ Այսօրինակ նկարելաձևի կատարելությու-

նը նկարչին բերեց մեծ համարում, նկարելաձև, որով արվեստագետը 

տարբերվում է մանրանկարչության արվեստով զբաղվող իր ժամանա-

կակիցներից (Մոհամմադ Ալի էսմայիլ Զավիեն, Ալթաֆին)։ Պատահա-

կան չէ, որ այգ նկարելաձևը Իրանի գեղարվեստական շրշաններում' 

հայտնի է որպես «Բեհզադի ոճ»։ 

Բեհզադի աշխատանքներն իրենց չափերով շատ ավելի մեծ են,, 

քան ընդունված է մանրանկարչության մեջ, բայց իրենց գեղարվեստա-

կան մտածողության հենքով դրանք մանրանկարներ են, որտեղ թեմш— 

1 1 '1ք ^ ' V . Տ յ Ա - ս 1Ч1Л " ( > у О շ յ ձ » . 
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՛ների մեկնաբանումները ձգտում են հաստոցային նկարչության մոտեց-

ման։ Նկարիչը գտնում է, որ ինքը կարողացել է ազատվել առանձին 

մանրուքների մանրանկարչական վերարտադրումից։ Այդ, որոշ վերա-

պահումով, կարելի է տարածել միայն ուշ շրջանի նրա գործերի վրա։ 

Բեհզադի մեծությոմւը միայն գրական երկերից թելադրված ստեղ-

՛ծագործությունների մեջ չէ։ Արվեստագետի կերպարի ամբողջացմանը 

նպաստում են նրա մ յուս ստեղծագործությունները ևս։ 

Ստեղծագործական առաջին իսկ քայլերից Հոսեյն Բեհզադին հուզել 

են սոցիալական հարցերը, որոնք 1940-ական թվականներից դարձել են 

֊հրատապ թեմաներ Իրանի մշակույթի զանազան բնագավառներում։ 

Տարիների ընթացքում ստեղծվել են այնպիսի նկարներ, ինչպիսիք են 

«Սև ոսկու տերերը», «Անտուն բանվորը», «Սովը»։ Այն հարցին, թե նա 

ինչպե՞ս է գնահատում մանրանկարչության դերը արվեստի համ ակար֊ 

.դում, Բեհզադը պատասխանել է. «Մանրանկարչությունը նկարչության 

բանաստեղծություն Է...Յ>Հ2։ Դա նշանակո՞ւմ է արդյոք, որ մանրանկար-

չությունը գործ չի կարող ունենալ կյանքի տգեղ կողմերի հետ։ Ման-

րանկարչությունը գեղարվեստական արտահայտման ձև է։ Բեհզադը 

բերում է իր մանրանկարչական մեկ աշխատանքը՝ «Սովըյ), որպես 

կյանքի սարսափելի մղձավանջն արտահայտող գեղանկարչական օրի-

նակ։ Այն վերաբերում է 1930-ական թվականների Իրանի հայտնի սո-

վին։ Հատկապես մանրանկարների այս շարքում նա կարողանում է հաս-

նել դրամատիկական բարձր հնչեղության։ 

Հոսեյն Բեհզադը պարսկական մանրանկարչությունը հարստացրեց 

.նոր թեմաներով, նրա բանաստեղծական էության մեջ ներմուծեց ժա-

մանակակից սոցիալական թեմաներ, մանրանկարչության դարավոր 

.ավանդները ներմուծելով գա ղափ արա գեղարվեստական նոր ուղղություն։ 

Հոսեյն Բեհզադի ստեղծագործությունների առանձնահատկությունը՝ 

բանաստեղծական շունչն է։ Եվ պատահական չէ, որ ժամանակակից 

ֆրանսիացի անվանի արվեստաբան Ժան Կոկտոն գրել է. «Բեհզադը երկ-

րի վրա մարգարե է ու երևակայության աստված։ Այդ կարճահասակ 

.ու նիհար մարդը այնքան ուժ ունի, որ կարողանում է երևակայության 

շնորհիվ այդքան մեծ արվեստ ստեղծել... Եթե Արևելքը միշտ հմայել 

է մարդկանց հազար ու մի գիշերների գեղեցիկ հեքիաթների հնամենի 

պալատներով, ապա այժմ կախարդական գույներով կախարդական աշ-

խարհ է բացել մեր առաջ ալեհեր, թափանցիկ աչքերով մեծ մանրանկա-

12 նույն տեղում։ 
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րիչը։ ...Մանրանկարչության բնագավառում մեկ վարպետ կա և դա էլ 

Բեհ զաղն է»՝*, 

1968 թ. Հոսեյն Բեհ զագին շնորհվեց Իրանի մ շ ակոլյթի բնագավա-

ռում տրվող ամենապատվավոր ու ամենաբարձր կոչումը՝ Օստադ (վար-

ոք ետ )։ 

Հոսեյն Բեհզադը մահացավ 1968 թ., 74 տարեկան հասակում։ 

՛Սրա արվեստը պարսկական մանրանկարչության նոր առկայծումն 

էր, նրա վերածնման գեղեցիկ փորձը, որի իրականացմանը իր ողջ կյան-

քը նվիրեց արվեստագետը։ Դա մեխանիկորեն կատարվող վերականգ-

նում չէր։ Նոր ժամանակներում ազգային արվեստի ավանդների վերա-

կենդանացման- խիղախ փորձ էր նրա ստեղծագործությունը, պատվա-

վոր մի խնդիր, որը հաղթահարեց արվեստագետր, հենվելով երեք աղ-

բյուրների՝ ժողովրդական բանահյուսության, արևելյան գրականության 

և շրջապատող իրականության վրա։ Հոսեյն Բեհզադը ժամանակակից 

պարսկական արվեստը հարստացրեց այդ երեք աղբյուրների վրա 

խարսխված գեղարվեստական ստեղծագործություններով և իր անունը 

շաղկապեց ազգային արվեստի պատմության հետ։ 

М. КАЗАРЯН 

ИСКУССТВО ХОСЕИНА БЕХЗАДА 

Р е з ю м е 

Крупнейший художник современного Ирана Хосеин Бехзад 
(1894—1968), опираясь на искусство миниатюристов исфаган-
ской школы XVII в.—эпохи расцвета, в своих творческих поис-
ках достиг совершенства линии, изящества форм. Он создал свой 
художественный мир восприятия образов, опираясь на традиции 
народного прикладного искусства и восточной классической ли-
тературы (иллюстрации к рубай Омара Ханама и др.). Одновре-
менно, Хосеин Бехзад обогатил современное персидское искус-
ство социальной тематикой, создавая произведения больших 
драматических обобщений («Голод», «Бездомный рабочий» и др.). 
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Ս. 4 . ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

ՍԱՐԳԻՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՆԵՐԻ 
ԸՆԴՕՐԻՆԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

XVII—XVIII դդ. հայ կերպարվեստի կարևորագույն հատվածներից 

է իրանահայ և, հատկապես, նոր Ջուղայի կերպարվեստը։ 

Նոր Ջուղան հիմնադրվեց XVII դ. առաշին տասնամյակում, Սպա-

հանի մոտ, Զայանդեռուդ գետի ձախ ափին։ Շնորհիվ քաղաքաշինու-

թյան ու արվեստի որոշակի մակարդակի, զարգացած արհեստավորու-

թյան ու առևտրական դասի ակտիվ գործունեության, կարճ ժամ ան ա կա-

միշոցում Նոր Ջուղան քաղաքատիպ տեսք ստացավ։ Նրա առևտրական 

կապերը հասնում էին Ռուսաստան, Հոլանդիա, Մարսել, Վենետիկ՛է 

ճանապարհորդները ուշագրավ տեղեկություններ են հաղորդում նոր 

Ջուղայի բնակչության բարձր ապրելակերպի մասին2։ Եվրոպայից բեր-

ված զանազան իրերի հետ, Սպահանի հայ առևտրականների խանութ-

ներում վաճառվում էին նաև Վենետիկից ու նյուրենբերգից բերված 

գեղանկարչական ու փորագրական աշխատանքներ3» Զարգացող ոսկեր-

չությունը, խեցեգործությունը, գորգագործությունը, դաշարվեստը, ակ-

նագործությունը զգալի դեր էին խաղում Նոր Ջուղայի կենցաղում և գե-

ղարվեստական կյանքում։ Հիշենք նշանավոր Ալմաստե գահը (1659 թ., 

Մոսկվա, Կրեմլ, Զինապալատ),,-.որը հայկական կիրառական արվեստի 

տարբեր մասնագետների ստեղծագործական մտքի փայլուն օրինակ-

ներից է։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև ապարանքների ու 

եկեղեցիների ներքին ձևավորմանը, որտեղ որմնանկարների հետ տես-

նում ենք նաև հաստոցային ստեղծագործություններ։ 

Նոր Ջուղայի գեղանկարչությանը բնորոշ է աշխարհիկ թեմաների• 

1 В. А. Байбуртян, Армянская колония новой Джульфы в XVII веке. Ере-
ван, 1969. 

3 յօհո СагэшеИ, N6X1՛ 1 и » а . О х ^ г й , 1968. 
3 Ш. Я. Амиранашвили, Иранская станковая живопись. Тбилиси, 1940,. 
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ձգտում, ժանրերի սահմանազատում (դիմանկար, նատյուրմորտ, թե-

մատիկ պատկեր)։ Գեղանկարչության այսօրինակ զարգացումը առաջ 

էր քաշում նաև տեղի նկարիչների առաջացման խնդիրը։ Անհայտ նկա-

րիչների գործերի կողքին պահպանվել են մի շարք բարձրարժեք ստեղ-

ծագործություններ, որոնց հեղինակները նկարիչներ Մինասն ու Հով-

հաննես Մ րքուգն են։ 

Մինասի (XVII գ. II կես) նկարներից բեկորներ են պահպանվել 

՛հոր Ջուղայի ապարանքներում և Ամենափրկիչ վանքի թանգարանում։ 

՛Նրա աշխատանքները ժամանակակիցներին հիացրել են իրենց ռեալիս-

տական ու կենսահաստատ մեկնաբանումներով։ Ստեղծագործական 

բազմազան կարողությունների և հետաքրքրությունների վկայություն-

ներ են նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի Հովսեփ Հարեմաթացու եկե-

ղեցում պահպանված որմնանկարները, որոնց զգալի մասի հեղինակը 

Հովհաննես Մ րքուգն է (Դ—1715)*։ նոր Ջուղայի կերպարվեստի, նրա 

ակտիվ գեղարվեստական կյանքի փայլուն վկայություններից է նաև 

Քոգդան Սալթանովի (? —1703) բազմակողմանի գործունեությունը 

Մոսկվայում, որտեղ նա դարձավ Զինապալատի առաջնակարգ արվես-

տագետներից՝'։ 

նոր Ջուղայի կերպարվեստի այսպիսի զարգացումն ու ակտիվա-

ցումը բխում է նորջուղայեցիների ապրելակերպից, Եվրոպայից թա-

փանցող ազդեցություններից, ինչպես նաև այն տեղաշարժից, որ նկատ-

վում է այդ ժամանակաշրջանի պարսկական արվեստում։ 

XVI դ. վերջում հիմնադրված սեֆևյանների մայրաքաղաք Սպահանի 

պալատներն ու ապարանքները սկսում են նկարազարդվել, որ նորու-

թյուն էր պարսկական արվեստում։ Հատկապես նշ ան կա լից են Սպա-

հանի պալատների նկարազարդումները, որոնք բացառիկ տեղ են գրա-

վում Իրանի կերպարվեստում։ Մանրանկարչության բարձր կուլտուրա 

ունեցող պարսկական արվեստում առաջին անգամ հանդիպում ենք 

աշխարհիկ թեմաներով որմնանկարների, որտեղ զգալի տեղ են գրավում 

դիմանկարները, սիրո, խնջույքի և որսի տեսարանները։ Պատկերված 

ֆիգուրների մի փոքր երկարավուն, սլացիկ արտահայտչականությունը, 

վւոքր չափերի մեջ սյուժեների վարպետ ծավալումը, բաց դեղինի, կա-

նաչի, շագանակագույնի ու կապույտի գունային նուրբ համադրություն-

ները, բնանկարի ազատ տեղադրումը ընդհանուր կառուցվածքի մեջ, 

ստեղծում են բավականին ուրույն ոճ։ Այս աշխատանքներում, որոնք 

4 Մանյա Ղազաւ-յան, Հայ կերպարվեստը XVII—XVIII դդ.։ Գեղանկար։ Երևան, 1974։ 
6 ն . Մ. Մոլևա, Գեղանկարիչ Բոգգան (Իվան) Սալթանովը Մոսկվայում, ւՊատմա-

յ։ տնասիրական հանգեսԵրևան, 1974, Л1 1, ( յ 39—52։ 
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կատարվել են մի քանի վարպետների կողմից, հատկապես նշանակա-
լի է ժամանակի պարսկական արվեստի անվանի դեմքերից մեկի՝ ման-
րանկարիչ ու պալատական ձեռագրատան ղեկավար Ռեզա Աբասու 
(1575 1635) արվեստի ազդեցությունը0։ նա այն ինքնատիպ նկարիչ-
ներից էր, որ կարողացավ ժամանակի արևելյանը միաձուլել եվրոպա-
կանին ու ստեղծել նոր ոճ։ Այն կարծիքր գոյություն ունի, որ Չեհել Սո-

թուն պալատը կառուցելուց հետո, Ռեզա Աբասին օգնականներ է հա-
վաքել նկարազարդելու նպատակով։ Մեկ այլ կարծիքով ինքն արդեն 
մահացած էր և նրա աշակերտներն են ավարտել վարպետի սկսածը։ 
Հայտնի է, սակայն, որ Ռեզա Աբասին որպես օգնական է ունեցել նկա-
րիչ Մոհամմադ քամանին7 և Մոհամմադ Ղ,ասե մ Մ ոսավարին*։ նույն 
արվեստաբանների կարծիքով, Ս պահ ան ի պալատական որմնանկար-
ներում առկա է նաև նկարիչներ Մոինթ և Մոհամմադ Յուսուֆ Մոսա-
վաբի նկարները, որոնց իրարից կարելի է տարբերել միայն ֆոնի բնա-
նկարի միշոցով՝0։ Եվ իրոք։ Ոմանք սարերն ու ամպերը նկարում են 
XVI դ. մանրանկարներում հանդիպող ոճավորված պատկերումների-

6 Շահ Արաս 1 ֊ ի մամանակվա առաջնակարգ նկարիչը։ Հատկապես գծանկարի 

վարպետ էր։ Ստեղծում էր առանձին թերթերի վրա գիմանկար-մանրանկարներ («Պա-

տանի», «Կնոջ ղիմանակար») կամ կենցաղային տեսարաններ («Երեք որսորդներ», 

«Սիրահարներ»)։ նրա գործերին բնորոշ են ֆիդուրների երկարաձիգ և դեմքերի օվալ 

կաոուցվածքները։ Г օշԼօ-Հձ. 1ՀՅ>/ " շ • 

7 Մո՜Համմադ Զամանը ծնվել է Բ՚ավրիղում, կատարելագործվել Իտալիայում* Հռո-

մոլ մ, իսկ 1646—1675 թթ, ստեղձագորձել է Հնդկաստանում։ նա առաշինն էր, որ 

պարսկական մանրանկարչության մեշ ներմուծեց լույսուստվերի, հեռանկարի, ծավալի 

հասկացությունները։ Նրա կատարած մանրանկարներից պահպանվել են Ֆիրդոլսու 

«Շահ֊Նամեոլմ» (Չեստեր—Բիտի գրադարան), Նիզամոլ «Խամսեում» (Բրիտանական 

թանգարան)։ Ընդօրինակել է Ռոլբենսի և մի բանի այլ ֆլամանդացիների նկարներից 

կատարված փորագրություններ։ Տե՛ս „Лльб О М ИНДИЙСКИХ И перСИДСКМХ МИНИаТЮр 

XVII—XVIII ив.*, М„ 1962. 
8 Ղա"եմ Մոսավարի նկարչական մտածողությունը մեծ նմանություն ունի Ռեզա 

Աբասու արվեստին։ Առանձին մանրանկարչական թերթերում կամ սիրահար զույգեր 

պատկերող տեսարաններում նույն կոմպոզիցիան է, դեմքերի ու ֆիդուրների նույն-

գծագրությունն ու մոդելավորումը։ Տե՛ս ^Ал^аЗ լ> 0 

.1Г 4 0 0 Օ^Ա-Տ) И р у 5 ^ Լ - օ Ա ® . 
9 Մոին Մոսավարը (1615—1709-ից հետո) Ռեզա Աբասու աշակերտն էր։ նրա 

գործերից հայտնի են «Ռեզա Աբասու դիմանկարը* , Ֆիրդուսու (ГՇահ֊նամեիս նկարա-

զարդումները, «гՈւղտըл և այլն։ 

10 Տե՛ս • ^Նաձճչձ. УХ^АЛ^У^О УХ^М 
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նմանւ իսկ ոմանք՝ XVII դ. Պարսկաստան մուտք գործած եվրոպական 
փորագրություններին նմանվող հատվածներով։ 

Պարսկական արվեստի խոշոր գիտակ Ա. Ու. Փոփը բերում Է Էս-
քանգար Մոնշիի «Սեֆևյանների պատմությունից» մի հատված՝ նկարիչ 
Մովլանա Մոզաֆար Ալի նկարչի մասին, որը «շատ գեղեցիկ մոդելներ 
է ստեղծել։ ...Բոլոր հայտնի նկարիչներն ու վարպետ արվեստագետ-
ները խոստովանում են Մ ովլանա Մ ոզաֆար Ալիի գերազանցությունը 
к նրա՝ իր արվեստակիցների մեշ միակը լինելը։ Կայսերական պալատի 
(նկատի ունի Ալի Ղափոլն—Ա. Ս.) և Չեհել Սոթունի ընդունելության 
դահլիճի նկարներն ու պատկերները սույն Մ ովլանա Մ ոզաֆար Ալիի 
ձեռքով է նկարված, նույնիսկ ոսկենկարներն էլ նա է նկարել։ նա մե-
ռավ կայսեր մահվանից հետոյ>"; նշանակում է, եղել է նաև մեկ այլ 
շնորհալի նկարիչ Մոզաֆար Ալին, որը մահացել է 1629 թ. հետո և 
աշակերտել է Ռեզա Աբասուն։ նկարիչների նման խմբավորումը հնա-
րավոր է դարձնում եզրակացնել, որ Ս պահանի պալատական որմնա-
նկարները կատարվել են XVII դ. առաջին կեսում և տարբեր նկարիչ-
ների կողմից։ 

Երեքհարյուրամյա նկարչության մասունքները XX դ. սկզբներին 
արդեն կորցրել էին իրենց վաղեմի փայլն ու շքեզությունը։ Միայն բե-
կորներ էին պահպանվել, որոնք վկայում էին անցյալի ստեղծագործող-
ների գեղարվեստական բարձր ճաշակի ու վարպետության մասին։ Պահ-
պանվածը փրկելու, վերականգնելու և արվեստի աշխարհին նրանց ծա-
նոթացնելու նպատակով 1929 թ. Սպահան մեկնեց հայ նկարիչ Սարզիս 
Խաչատրյանը (1886, Մալաթիա—1947, Փարիզ)։ 

Սարզիս Խաչատրյանը նախնական կրթությունը ստացել է էրզրու-
մի Սանասարյան վարժարանում։ 1908—1911 թթ. սովորել է Հռոմի գե-
ղարվեստի ակադեմիայում, իսկ 1914 թ. ոսկե մեդալով ավարտել է 
Փարիզի զարդարվեստի դպրոցը։ Եվրոպական նկարչական դպրոցները 
ուժեղ ազդեցություն ունեցան պատանի նկարչի գեղագիտական ընկա-
լումների վրա։ նա իր ստեղծագործական կյանքը սկսեց ժողովրդի կյան-
քի ու կենցաղի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրություններով։ 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Հայաստանում 
նա նկարում է բնանկարներ ու կենցաղային տեսարաններ. «Սևանի 
վանքը», «Արագած», «Հայկական ժողովրդական պար», «Ծաղիկներ», 
ինչպես նաև՝ գաղթականներին նվիրված «Հայ գյուղացի», «Հուսահատ-
վածները», «Ս ասունցի կանայք», «Որբերը ճաշի սպասման ժամին» և 

1 1 էֆհսւմ Փոփ, Պարսկական նկարչությունը, гԱլիքյ> օրաթերթ, Թե Հրան, 1932, 
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այլն՝ մոտ 500 նկար և էտյուդ։ Ս. Խաչատրյանի ստեղծած նկարների 
լավագույնները տեղ գտան 1924 թ. Վիեննայում հրատարակված շքեղ 
ալբոմում՝2։ Այդ նկարների գլխավոր թեման Հայաստանն էր։ Բնության 
ընդհանրացված վերարտադրման հետ, նկարիչը կարողացավ ստեղծել 
գեղարվեստական կերպարներ, որոնք ուշագրավ են նաև որպես ազգա-
գրական նյութ[3։ Այդ նկարներում կարևոր հանգամանք էր նաև գույնի 
ակտիվ դերը, ջրաներկի թափանցիկ տոնայնությունը, որը նկարչի մեծ 
վարպետության վկայությունն է։ 

Սարդիս Խաչատրյանի մտածողությունը Արևելքի նկարչի մտածո-
ղություն է ("րի դրսևորումը իր ողջ փայլով հանդես եկավ կովկասյան 
նկարաշարում), և միանգամայն բնական էր, որ նա իր ստեղծագործա-
կան որոնումների համար մեկնեց Պարսկաստան։ Այդ միտքը նրան՝ 
տվեց Շեքսպիրի նշանավոր թարգմանիչ, դիվանագետ Հովհաննես խան-
Մասեհյանը (ուշագրավ է նաև, որ Սարդիս Խաչատրյանի հայրը՝ Կարա-
պետը թավրիզցի էր)։ 1929 թ. Սարդիս Խաչատրյանը մեկնում է Պարս-
կաստան։ Պ արսկական որմնանկարչության ակունքները խորը հասկա-
նալու համար, նկարիչը ծանոթանում է պարսկական պոեզիային, այ-
ցելում է Օմար Խայամի դամբարանը Նիշապուրում, ապա նոր միայն 
ձեռնարկում իր հիմնական գործը։ Նա ընտրում է Ալի ՛Լափուն (XVII դ. 
առաջին տասնամյակ), Չեհել Սոթունը (1647), Աշրաֆ պալատր (1613— 
1627), Ալահվերդի խանի կամուրջի հանգստի սենյակները (1602), թա-
գավորական կենտրոնական շուկայի մուտքը (1619)1*։ 

Այն, ինչ տեսավ Ս. Խաչատարյանը հիշեցնում էր անցյալի շքեղու-
թյունը. որմնանկարների գույները խամրել էին, սյուժետային նկարնե-
րի հատվածները թափվել։ Ս պահանից Ա. Չոպան յանին հասցեագրված 
իր շատ արժեքավոր նամակում Ս• Խաչատրյանը ցավով գրում է, որ 
նկարների զգալի մասը երկար ժամանակ կավի ծեփի տակ է մնացել, 
իսկ որոշ հատվածներ կեղտոտվել А2/15: 

: յ 5агк1в К^сИаЛоиг'шп, Агтеп1ап, У1епп, 1924. Ա*աչարանները դրել ե՛ս 
անվանի Հայագետներ Ն. ԱկինյաՆր , Հ. ՍտրժիդովսկիՆ ե !/,. Մակլերը, 

Գ. Հ(1|[սեփյան, Նկարիչ Սարդիս Խաչատրյան, ՄՀասկя, Ան թ ի էի աս - Լի բան ան ։ 

1947, К 4, կ 98։ 
I4 Հետաքրքիր է, որ 1931 թ. Չեհել Սութոլնի որմնանկարները ընդօրինակում է վրայք 

նկարչոլհի Մգերրիշվիլի֊Տերկոլլովան։ Պահպանվում են Վրաց. ՍՍՀ արվեստների թան-

գարանում ։ 

Ե. Ձարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան, Ա. Չոպան յանի 

ֆոնդ М 2987 ( I , 5 ապրիլի, 1931, Սպահան)։ Հրապարակվում է ա ռաշին անգամг 
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Ս արգիս Խաչատրյանը ձեռնարկեց այդ որմնանկարների վերականգ-

նման ու վերարտադրման գործը, տարիների երկարատև մի աշխա-

տանք, որը պահանջում էր ոչ միայն տվյալ ժամանակաշրջանի գեղա-

գիտական ըմբռնումների ու տեխնիկական հնարների մանրազնին ու-

սումնասիրություն, այլև բարձր կուլտուրա և գեղանկարչական ճաշակ։ 

Ալի ՛Լափու պալատի վեց հարկերի բոլոր սենյակները, գահլիճնե-

րըն ու միջանցքները դեկորատիվ վառ զարդանկարներ ունեին, ծաղիկ-

ներ, տերևներ, կենդանիներ ու թռչուններ։ Հատկապես շքեղ ձևավո-

րումներ ունեին առաստաղները՝ բնականին մոտեցող գունագեղ թռչուն-

ների պատկերմամբ։ Դահլիճների պատերը հետագայում ծածկվել էին 

ոսկեզօծ և հայելապատ շերտերով, որոնց մաքրելուց հետո միայն հան-

դես եկավ գեղանկարչությունը։ Չեհել Սոթունի ընդունելության սրահ-

ներում պատերը զարդարված են շրշանակների մեշ առնված սիրո ու 

խրախճանքի տեսարաններով, որտեղ իշխողը դեղնակարմրագույև կո-

լորիտն է։ Ուշադրություն են գրավում եվրոպական դեսպանների նկար-

ները. նույն ոճով նկարված, միայն տարազների տարբերությամբ։ 

Դրանք տեղավորված են պատերի ցածի մասում։ Պատերի վերևի հիմ-

նական տարածությոմւները գրավում են պատմական նկարները, «Շահ 

Արաս 1-ի խրախճանքը ի պատիվ Թուրքեստանի արքա Վալի Մոհամմադ 

խանի» (այստեղից էլ՝ լայն տարածում ստացած Շահ Աբասի դիմա-

նկարը), «Շահ Արաս Մեծի պապ Թահմասպ 1-ի կողմից տրված խրախ-

ճանքը Հնդկաստանի թագավոր Հոմա յունին»։ նախորդներից ետ չեն 

մնացել Շահ Աբաս 11-ը, նադիր շահը, որոնք նույնպես իրենց արշա-

վանքների թեմաներով մեծս/կտավ գործեր են տեղագրել այս դահլի-

ճում։ 

Թալարե Աշրաֆ պալատը (ընդունելությունների համար էր) Շահ 

Աբասի սիրած հանգստավայրերից էր (այժմ՝ Սպահանի լուսավորու-

թյան բաժնի շենքը)։ Պալատի ընդհանուր շքեղ ձևավորման մեշ առանձ-

նակի տեղ է գրավում գմբեթածածկ մեծ սրահի պատերի դեկորատիվ 

բուսական զարդանախշը։ Եռանկյունաձև շրշանակների մեշ տեղավոր-

ված ծաղիկների կամ տերևների հատվածները շթաքարի գեղանկարչա-

կան տարբերակի պատրանք են ստեղծում։ Անդրադառնալով Աշրաֆ 

պալատի Ս. Խաչատրյանի ընդօրինակմանը, Եսթեր Վան Լուն գտնում 

է, որ դրանք ստեղծվել են «Խմի՛ր, քանի որ չգիտես» Օմար հա յամ ի 

փիլիսոփայական տողերի հենքի վրա, ի հակադրություն Չեհել Սոթունի 
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նկարների, որոնց հիմքը նույնպես մեծ նե յշաբուրցու, բայց (ГԽմի՛ր, 

քանի որ ապրում ես3) գաղափարն է№։ 

Մեյդան Շահի ճարտարապետական ամբողջությունը եզր ափակող, 

նրա հյուսիսային մասում գտնվող Բազարե շահը շատ ավելի հայտնի 

է իր նշանավոր մուտքով[՝ Ղ,եյսարիեյով։ Մուտքի և դարպասի վրայի 

նկարազարդումներում կա Շահ Արաս 1-ի պատերազմներից մի տեսա-

րան։ Դռան վերևում տեղավորված է շքեղ խճանկար, կենդանակերպ 

Աղեղնավորը (ըստ պարսիկ բանաստեղծների սրա հովանավորության 

տակ է գտնվում Սպահանը)։ Օձապոչով կես֊մարգ և կես-վագր Աղեղնա-

,.[որը հանգես է գաւիս նաև նույն տեղում ագուցված խեցեգործական 

դեկորի մեշ։ 

Հաշթ Բեհեշթ պալատը շատ ավելի ուշ շրչանի կառույց է (1669), 

իսկ Ալահվերդի խանի կամուրշի երկու փոքրիկ սենյակների մասին Ս. 

Խաչատրյանը գրում է Հայկ Աճեմ յանին, ссԱլավերդի կամուրշի երկու 

փոքրիկ սենյակներում գտել եմ երեսունե ավելի հեշտանքի և սիրո 

որմնանկարներ, որոնք տարբերվում են մյուս պալատներից և նոր լույս 

պիտի սփռեն պարսկական որմնանկարների վրա՝7։ 

Վերջին Ս եֆևյանների պալատների կամարների բարդ նա խշա զար֊ 

դային հյուսվածքները, բուսական էլեմենտների ներդաշնակ միաձուլու-

մը, պատերի ցածի մասի ու աստիճանների գունագեղ խեցեգործական 

սալիկները (սիրահար զույգեր, ծաղիկներով սափորներ) մի առանձ-

նակի շքեղություն էին տալիս պալատներին։ Արևելյան արվեստին բնո-

րոշ գունային շքեղությոմյը ամբողջացնում էր շենքերի ներ սի աոանձին 

հատվածների նկարազարդումը, նրանց տալով հեքիաթային հմայք։ 

նկարչական բնատուր տաղանդը, ուսումնառության տարիներին 

ձեռք բերած ստեղծագործական հմտությունը, սերը դեպի Արևելքն ու 

հատկապես դեպի նրա արվեստը, այն նախադրյալները դարձան, որոնք 

Ս. Խաչատրյանին անհրաժեշտ էին որմնանկարների ընդօրինակումներն 

ու վերականգնումը նախաձեռնելիս։ Աշխատելով մոտ չորս տարի (նախ-

կինում ծրագրել էր ութ ամիս, բայց աշխատեց երկար և երկու անգամ 

այցելեց Պարսկաստան), նկարիչն արեց այն, ինչը հետագայում հայտ-

նություն պետք է լիներ ոչ միայն Եվրոպայի ու Ամերիկայի արվեստա-

սեր հասարակության, այլև իրենց՝ պարսիկների համար։ Ընդօրինա-

կումները կատարեց գուաշով, յուղաներկով, ջրաներկով, որոնք հնա-

16 եսրեր ЧшЬ Լու, Իսֆահանի որմնանկարները, «Վերածնունդ», ՒեՀրան, 1936, 
25 սեպտեմբերիւ 

1 7 ֊ ա յ կ Անեմյւսն, Հայ նկարիչը և սաֆավի արվեստը, «Ալիքя օրաթերթ, Ւեհրան, 
1932, 21 մարտի։ 
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Սպահան։ Գեղեցկուհի։ Ալի Ղավալ պալատ։ 
Ս. Խաչատրյանի ընդօրինակումներից։ 



Սպահանւ Չեևել Սոթուն։ Հոլանդացիւ 
XVII դ. Ս. Խաչատրյանի ընդօրինակումներից։ 



րավ սրություն տվեցին նկարչին պահպանելու գույների թափանցիկ 

հանգստությունը։ Մոտ 150 ընդօրինակություններում XVII դ. նկարնե-

րը մի նոր կյանք ստացան։ 

Սարգիս Խաչատրյանն Ա. Չոպան յանին հասցեագրած վերոհիշյալ 

նամակում գրում է, որ 1930 թ. վերջերին երկու ֆրանսիացիներ հրա-

պարակել են Սպահանի երկու պալատներին նվիրված աշխատություն, 

որտեղ տեղադրված վերատպությունները քիչ տպավորություն են թող-

նում'տտ Խոսքը վերաբերում է Ա տելին գ-Միշո յի և Դարդանի մենագրա-

կան ուսումնասիրություններին, որոնք հիրավի առաջինն էին այդ բնա-

գավառում, բայց միագույն վերատպությունների պատճառով նկարները 

կորցրել էին իրենց գեղանկարչական արտահայտչականությունըո։ 

Պահպանելով սեֆևյան շրջանի վարպետների նկարելաձևը, նրանց 

ոճը, գունային մտածողությունը, վրձնահարվածների նմանությունը և 

ժամանակաշրջանի արվեստի ոգին ու շունչը, նկարիչ-ստեղծագործողը 

Ս պահանի XVII դ. որմնանկարները արվեստասերներին մատուցեց 

այնպես, ինչպես երեք դար առաջ նրանք փայլել էին իրենց շքեղու-

թյամբ, գույների գրավչությամբ։ Ավելին, Ս. Խաչատրյանն առաջին ան-

գամ անվանումներ տվեց այգ նկարներին. «Հույս», «Միացած սրտեր», 

«Սպիտակազգեստ կինը» (Ալի Ղ^փու պալատ), «Դու և ես», «Խմի՛ր, 

քանի ապրում ես», «Ծաղիկների մեջ», «Հմայք» (Չեհել Սոթուն պա-

լատ), «Խմի՛ր, քանի չգիտես», «Հ ովերգական սեր» (Աշրաֆի պալատ) 

և այլն։ 

Այդ աշխատանքներին զուգահեռ, Սարգիս Խաչատրյանը ընդօրի-

նակեց նոր Ջուղայի խոջա Ավետիքի ու խոջա Պետրոսի ապարանքների 

որմնանկարները• որսորդական տեսարաններ, կանայք կերակուր մա-

տուցելիս, պարող ու նվագող աղջիկներ, հյուրասիրության տեսարան-

ներ։ նոր Ջուղայի XVII դ. գեղանկարչության մասին աշխարհն առա-

ջին անգամ իմացավ Ս. Խաչատրյանի ընդօրինակումների շնորհիվ։ Միա-

ժամանակ, Ա. Չոպան յանին հասցեագրված նույն նամակում Ս. Խաչա-

տըրյանը ցավում էր, որ հայկական որմնանկարների մեջ «նույն ժամա-

նակվան հայ վարպետների ոչ մի հետք չգտա, բոլոր արձանագրություն-

ները• կարդացի, ոչ մի հիշատակությոմւ Մինաս վարպետի մասին։ 

...վանքի եկեղեցում գտա երկու արձանագրություն մեզ անծանոթ նկա-

18 ծ. Չարենցի անվան դրականության և արվեստի թանգարան, Ա. Չոպանյանի 
ֆոնդ, X 2987/11, 5 ապրիլի, 1931, Սպահան։ 

19 Տե՛ս Տ. Տէ6111ոջ—ШсНаий е[ У. Оагйап, Լձ р е п ^ г е (Пвракап 
А1а Оару. Рапе, 1930. Նույն Հեղինակները տպագրեցին նաև՝ա\,շ реИИиге տծք^՚ւ-
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րիչների... բավականին լավ նկարված, գույների մեծ վարպետություն... 

Իմ ո ւ ս ո ւ մ ն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ս հարազատ կերպով կմոտենան իրենց գույ֊ 

ների ու գիծերի ճշտությամբ՝ օրիգինալներին և ես վստահ կերպով կա-

րող եմ ասել, որ ահագին ոգևորություն առաշ պիտի բերեն գեղարվես-

տական աշխարհում, այնպիսի՜ ГПОЙвГПе ըմբռնումներով նկարներ կան»։ 

Միաժամանակ, նա ցավ է հայտնում, որ ոչ մի վարպետի անուն չի 

պահպանվել ոչ միայն հայկական տներում, այլև պարսկական որմնա-

նկարներում։ Որմնանկարների որոշակի խումբ նա վերագրում է Ռեզա 

Աբասուն, իսկ մյուսների գեղանկարչական֊կերպարային առանձնա-

հատկությունները նրան հիշեցնում են հոլանդացի, գերմանացի, ֆրան-

սիացի արվեստագետների XVII դ. նկարելաոճը։ Անշուշտ, Ս. Խաչատըր֊ 

յանը չէր սխալվում։ Հիշենք, որ նույն այդ ժամանակ Սպահանի պա-

լատում ապրում էին մի շարք եվրոպացի նկարիչներ, իսկ անվանի 

պարսիկ նկարիչ Մոհամմադ Զտմանը հրապուրված էր եվրոպական 

նկարչությամբ։ 

Պարսկաստանում կատարած որմնանկարների ընդօրինակումները 

Ս. Խաչատրյանը ցուցադրեց Լոնդոնում, Կոպենհագենում, Օսլոյում, 

Ստոկհոլմում, Նյոլ—Յորքոլմ, Կահիրեոլմ, Փարիզում և այլուր20։ Այդ 

առթիվ գրվեցին մի քանի տասնյակ հոդվածներ, որոնց թվում Ա. Բո-

նարը, Կ. Մակլերը, Ա. Չոպան յանը21, անվանի արվեստաբան Արմենակ 

Սագըզյանը22 և շատ ուրիշներ։ Իրանի պատմական թանգարանի հնա-

գիտական բաժնի վարիչ, անվանի արվեստաբան Ա. Գոդարը գրեց. 

<ГԽաչատրյանի ընդօրինակած ստվարաթղթի վրա ոչինչ ավելի չկա, քան 

պատի վրա։ Բայց ոչինչ էլ պակաս չկա։ Սրանից ավելի գեղեցիկ գովեստ 

չեմ կարող ասել նրա հասցեինյ>ՏՅ< Հոդվածագիրներից մեկը գրում է. 

<гԶարմանալին այն է, որ բոլոր այս որմնանկարները արդիական, ետ-

<3е аи ТсЬеЬе1 Տօսէօսո а ^раЬап" Հողվածը՝ .Кеуие (Зев аг1в А51а11ц:1е&', Раг1з 
е! ВгихеПев, 1931, է. VII, р. 255-258. 

ао Տե՛ս Регз!ап Ргевсосв. АшеМсап 1п51Ии1е Խք Реге1ап агг апй агс11ео1о{*у, 
№%г-Уогк, 1932; ЕхровШоп 1տրյ1սւո е1 век Տօտւ՚տ, раг Багки Ка1сЬа(1оиг1ап, 
РаПв, 1935 ե ամ1%, 

3 1 [ Ա . Ջ . ] Սարգիս Խաչատուր յան ի պարսկական որմնանկարները, Քամի լ Մակլեր, 
Պարսկական հրաշալիքները, Ա-բ ե լ Ւոնար, Պարսկաստանի մեշI «Անահիտ», Փարիզ, 

1935, М 1—2, էշ 63—69։ 
22 Արմենակ Սազբզյան, Սեֆևյան նկարչությունը ցուցահանդեսի մը առթիվ։ кԸն-

դարձակ տարեցոյց ազգային հիվանդանոցի», Կ. Պոլիս, 1934։ 
23 Անւլրե Գալար, Գովեստի և գնահատանքի տողեր նկարիչ Խաչատրյանի հասցեին։ 

ՀՎերածնունդЛ, Բ՚եհրան, 1933, 28 մայիսի։ 
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պատերազմ յան շեշտ մը ունին։ Կիներու մի քանի դիմանկարները Մա-

րի Լորանսներ են. սա լողացող կինը Մոտելիանի մըն է։ Եվ, շարունա-

կելով սա խաղը, կարելի պիտի ըլլայ մինչև իսկ Բիքասոներ գտնել Ալի 

Գափոլին մեշ»21։ Այս գնահատականում անշուշտ մի փոքր ոգևորու-

թյուն կա, բայց հոդվածագիրը հիշատակում է մի դեպքի մասին։ Անրի 

Մատիսը, ուշ իմպրեսիոնիզմի և կուբիզմի հետևորդ ֆրանսիացի նշա-

նավոր նկարիչը, տեսնելով Ս. Խաչատրյանի պարսկական որմնանկար-

ների ցուցահանդեսը, բ ա ցական լել է. «Բրա՛վո, Խաչատրյան։ Դուք տվիք 

մեզի այն, ինչ որ կը փնտրեինք»2*։ 

1931 թ. ապրիլի 23-ին Թեհրանում բացվեց Սարգիս Խաչատրյանի 

պարսկական որմնանկարների ՚ ընդօրինակումների ցուցահանդեսը։ Դա 

առաշին գեղարվեստական ցուցահանդեսն էր Իրանի մայրաքաղաքում։ 

Այն կրկնվեց 1933 թ. (բացվեց մայիսի 11-ին)։ Սարգիս Խաչատըր-

յանն արժանացավ «Կրթական առաշին կարգի շքանշանի»26։ 

Ուշագրավ է, որ 1930 թ. Ս. Խաչատրյանը ՛Սոր Ջուղա յում բացեց 

նկարչական ստուդիա, որտեղ կրթություն ստացան հետագայում հայտ-

նի նկարիչներ Ս. Կյոլրեղյանը, Ե. Նահապետյանը և այլք։ Միաժամա-

նակ, Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքին կից հիմնադրեց թանգարան՝ 

հնագիտական, ազգագրական, գեղանկարչական ու կիրառական արվես-

տի նմուշների ցուցադրումով։ Թանգարանի համար ինքը պատրաստեց 

նորշուղայե ցիների պատմական տարազներով մանեկեններ, Չեհել Սո-

թուն ի թեմատիկ պատկերից արտանկարեց շահ Աբաս 1-ի դիմանկարը, 

վերականգնեց ու թանգարանին նվիրաբերեց «Հաֆթ դաստ» (XVII դ.) 

և «Այինեխանե» (XVII դ.) պալատներում պահպանված որմնանկար-

ների հատվածներ։ «Այինեխանե» պալատի (այժմ՝ ավերակ) պատի գա-

ջի շերտի վրա պահպանված շքեղ ծաղկազարդելւը, ոլորապտույտ ճյու-

ղերն ու տերևները, տարբեր տեսակի գունագեղ թռչունների պատկե-

րումները առավել շքեղ տեսք են ստանում շոլրշն ամրացված հայելի-

ների փոքրաչափ կտորների հարևանությունից։ Ս. Խաչատրյանը Նոր 

Ջուղայի թանգարանին նվիրաբերեց նաև Ռեմ բրանդտի «Հայր Աբրա-

համ» օֆորտը, Ամենափրկիչ վանքի Հովսեփ Հարեմաթացի եկեղեցու 

2* СՀայաստանի կոչնակնյոլ Յորք, 1955, 26 մարտի։ Տե՛ս նաև՝ /И. ]/(ШсИ.аП, 
Мойегп1ит քռա РегБ1а, ^ечу Уогк Ашег1кеп", 1932: 

25 «Հայաստանի կոչնակ», նյոլ Ձորք, 1955, 26 մարտի։ 
2в Ս. Խաչատրյանի պարսկական որմնանկարների զգալի մասը պահպանվում է 

նյու Տորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում։ Մեկ աշխատանք՝ «Սիրահարներըл (կտավ, 
յուղաներկ, 86,5՝)Հ71,5) Հայաստանի պետական պատկերասրահում է։ Ատացվել է 
1972 թ. ժ. Հովսեփյանից (ԱՄՆ)։ 
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հյուսիսային սյուներին փակցնելու նպատակով նկարեց եկեղեցին նկա-

րազարդել տվող խոջա Ավետիքի և Բեթղեհեմի եկեղեցին կառուցող խո-

ջա Պետրոսի դիմանկարները։ 

Հետագայում, Ս, Խաչատրյանը մեկնում է Հնդկաստան ու Ձեյլոն, 

որտեղ նույնպես ընդօրինակում է հնագույն որմնանկարներ։ Հնդկաս-

տանում ձեռնամուխ է լինում Աջանտայի ժայռափոր բուդդայական վան-

քի (V—VII դդ՛) առաջին սրահների ընդօրինակումներինւ Այն ավարտե-

լուց հետո սկսում է Ցեյլոնի դարձյալ բուդդայական ժայռափոր Սիկի-

րի ա տաճարի որմնանկարների պատճենավորումը (V—VI դդ.)։ Հինա-

վուրց արևելյան արվեստի այդ հիասքանչ օրինակներն իրենց հարուստ 

գեղանկարչական տարածքով, ֆիդուրների ծավալային ամրությամբ, 

պատկերված իրերի շքեղությամբ լայն շրշանների ծանոթության առար-

կա դարձան Սարդիս Խաչատրյանի ընդօրինակումների շնորհիվ: 

Պարսկական և հնդկական որմնանկարների ընդօրինակումների ա-

ռաջին ցուցահանդեսը բացվեց 1942 թ, (հունվար-փետրվար ), Նյու— 

Ցորքում։ Կատալոգի առաջաբանը գրեց պարսկական արվեստի խոշոր 

գիտակ Ա. Ու. Փոփը, իսկ առանձին հոդվածով հանդես եկավ արևելա-

դետ-արվեստարան Ֆ. Աքերմանը27 ։ Այնուամենայնիվ, Սարդիս Խաչա-

տըր յանի հրապուրանքը Հնդկաստանով ժամանակավոր բնույթի էր։ Նա 

չէր մոռանում Պարսկաստանն ու պարսկականը։ Դրա վկայություններից 

է այն մեծ աշխատանքը, որ նա կատարեց ձևավորելով Օմար Խայամի 

քառյակները՝ ռուբայիները։ 

Սարդիս Խաչատրյանի նկարազարդումների հիմքը Սպահանի ար-

վեստն էր,, սեֆևյանների շրշանի աշխարհիկ արվեստի առաշին նմուշ-

ները։ 

XVII դ. պարսկական նկարելաձևի պատկերավորությունը, Ֆիգուր-

ների ուրվագծերի նրբությունը, նրանց շարժման արտահայտչականու-

թյունը, գույնի հանգիստ երանգների անցումները դարձան այն հիմքը, 

որի վրա խարսխվեց Ս. Խաչատրյանի արևելյան մտածելաձն ու նկար-

չական ոճը։ Դա էլ հանդես եկավ Օմար Խայամի քառյակների նկարա-

զարդումներում26։ Նկարիչն իր աշխատանքները (յուղաներկ, ջրաներկ, 

" Ргекег^Б ^ս ЕхЫЬШоп օք Мига1 РаШИп^ Սօտ 1Ье Сауе ТешрЬеч օք 1ս-
р1з 1п КерИсаБ Ьу 5агк1.ч КаркЬа с1и21ап, Уогк, 1942. 

Հնդկական և ցեյլոնյան որմնանկարների ընդօրինակումների մի մասը պահպանվում 

է Հայաստանի պետական պատկերասրահում։ 
28 КиЪа1уа1 օք Отаг КЬаууат, Кепйегй 1ոէօ епя1Ы1 уегве Ьу Ейъ'агй РИ-

2Яега1й, ОгоЪе!, БиШар РиЬПвЬеге, №\у Уогк, МСЛ1ХЬУ1 [1946]. Գրքում 
տեղադրված էր նաև Օմար հայամի բանաստեղծությունների առածին անգլերե՛ն 
թարգմանիչ ծ . Ֆիցչերալղի X I X ղ. կեսերին գրված առածաբանը, 
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ստվարաթուղթ 45՝Х,30) նախօրոք լուրջ վերլուծության էր ենթարկում 

Օմար Խայամի հայ թարգմանիչ և նրա պոեզիայի գիտակ Մ. Թիրաքյա-

նի հետ։ 

Օմար Խայամի քառյակների նկարազարդումները գրքում տեղա-

դրված են խիստ հաջորդականությամբ։ Թվում է թե պատկերված տե-

սարանները կանգ, են առել իրենց շարժման մեջ մի քանի էջ հետո նո-

րից իրենց գործողությունը շարունակելու համար։ Գծանկարները, որոնց 

թիվն անցնում է հարյուրից, և հինգ գունավոր ներդիրները ոչ միայն 

հարստացնում են դիրքը, տյլև քառյակներին տալիս են ուրույն պատ-

կերավորություն։ էջերի ձևավորումը և առանձին ներդիրները կրկնում 

են Չեհել Սոթուն ի և Ալի ՛Լափուի որմնանկարների կերպարներն ու 

նրանց սյուժե տային հատվածները։ Գունավոր ներդիրներում Խաչա-

տըրյանն օգտագործում է պարսկական որմնանկարների իր իսկ ընդօրի-

նակումներից մի քանիսը։ Սիրող զույգերն ու գինի լցնող պատանիները 

նկարչի կողմից տեղադրվում են գունագեղ ֆոնի վրա։ Օգտագործելով 

պարսկական որմնանկարների բնանկարչական հատվածները, նա կա-

րողանում է այն հմտորեն շաղկապել ընդհանուր կոմպոզիցիային։ Որ-

պես օրինակ կարող են ծառայել բնության տեսարանները, պտուղներով 

ծանրաբեռնված ծառերը, որոնք ընդհանրացված լինելով հանդերձ, 

իրենց ոճավորված ձևով մոտ են հեքիաթայինին։ Արևելքին քաջատեղ-

յակ լինելն արտահայտվում է նաև նատյուրմորտների պարագաների, 

զգեստների մանրամասների ճշմարտացի պատկերման, նրանց նյութա-

կան վերարտադրման մեջ։ Մանիշակագույնի, կապտագույնի ու կարմրի 

զուգորդումները նուրբ կանաչագույնի հետ պահպանում են զարդա-

նկարների գունային կառուցվածքը։ Քառյակների ձևավորման տիպիկ 

արևելյան ոճին հակադրվում է Օմար Խայամի դիմանկարը, որը, որքան 

էլ կապվում է գրքի ընդհանուր նկարազարդմանը, միաժամանակ նոր 

ժամանակների նկարչի մտածողության արդյունք է։ Գրքի սուպեր-շա-

պիկը, որի հակադարձ էջերին տեղադրված են սիրո և գինու, զվարճու-

թյան ու խրախճանքի հետ առնչվող գունագեղ տեսարաններ, ընթերցո-

ղին առաջին իսկ հանդիպումից տեղափոխում են Խայամի բանաստեղ-

ծական աշխարհը։ 

Սարգիս Խաչատրյանը ոչ միայն կորստից փրկեց սեֆևյան արվես-

տի կարևոր հատվածը կազմող որմնանկարները, այլև ընդլայնեց Իրա-

նի արվեստի պատմության սահմանները։ նա կարողացավ հետաքըր-

քըրություն առաջացնել դեպի նոր Ջուղայի XVII դ, արվեստը, աշխու-

ժացնեի Իր անէք մասնավորապես Նոր Ջուգայէյ գեղարւԼեսւոա1լան կյանքը է 
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Սարդիս Խաչատրյանի կատարածը հայ֊իրանական մշակութային 

կապերի մի նոր դրսևորում էր (պատահական չէ, որ եվրոպական մա-

մուլի բազմաթիվ արձագանքներում նրան անվանում են պարսկական 

նկարիչ)։ 

Վերշին սեֆևյանների մոնումենտալ արվեստի ցուցադրումը աշ-

խարհի խոշորագույն թանգարաններում շարունակվում է նաև ընդօրինա-

կողի մահից հետո, միշտ էլ արժանանալով բարձր գնահատականի: 

Ս, Խաչատրյանը զգում էր իր կատարածի արժեքը։ «Բոլոր դժվա-

րությունները հանձն եմ առած պարզապես Ս աֆավյան դարաշրշանի 

ամբողշ գեղարվեստը փրկելու համար, որպեսզի միշազգա յին գեղար-

վեստը չզրկվի տյդ փաոքեն։ Բազմաթիվ եվրոպացի նկարիչներ եկեր ու 

գացեր են առանց երբեք ուշ դարձնելու այդ որմնանկարներին, որոնք 

պահում են հավիտենականության բույրը։ Գուցե չեն զգացել և կամ 

իրենց հոգիին հետ չեն խոսած և բախտը ինձ վերապահեց գեղարվեստի 

այդ երեսը կարդալու պատիվըя — գրում է նկարիչը Հ. Աճեմ յանին՛3 г 

Համաշխարհային կերպարվեստի պատմությանը տալով պարսկա-

կան գեղանկարչության ուշ շրշանի հարստությունները, Սարդիս Խա-

չատրյանն իր անունը ևս կապեց այդ պատմության հետ։ 

А. В. СТЕПАНЯН 

КОПИИ ПЕРСИДСКИХ РОСПИСЕЙ САРКИСА 
ХАЧАТУРЯНА 

Р е з ю м е 

В исфаганских дворцах Али-Капу, Чехел-Сотун, Ашрафи и 
Хашт-Бехешт сохранились росписи XVII в. Армянский художник 
Саркис Хачатурян (1886—1947) скопировал их (1930—1933 гг., 
включая росписи центрального входа крытого рынка Гейсарие), 
сохраняя декоративную звучность и живописный стиль художни-
ков эпохи поздних Сефевидов. Выставки этих росписей в Амери-
ке и Европе вызвали большой интерес и расширили ареал позд-
неперсидского искусства. 

29 Հայկ Անեմյան, ձայ նկարիչը և սաֆավի արվեստը, АГԱլիք* օրաթերթ, ԹեՀրան, 

1933, 25 մարտի։ 



Р. И. АМИРБЕКЯН 

МИНИАТЮРЫ ДВУХ РУКОПИСНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
ВРЕМЕН ШАХА ИСМАИЛА I ИЗ СОБРАНИЯ 

МАТЕНАДАРАНА 

Среди значительного числа художественно оформленных ру-
кописей и документов арабо-лерсидского фонда Института древ-
них рукописей им. Маштоца при Совете Министров Армянской 
ССР (Матенадараиа) хранятся два памятника времени шаха 
Исмаила I Сефевида (годы правления 1502—1524). Это—руко-
пись № 584, список 1506 г. «Хосров и Ширин» Джами и Указ ша-
ха Исмаила I от 12 января—10 февраля 1510 г.1 

Цель настоящего сообщения—возможно более подробно оз-
накомить специалистов-востоковедов и искусствоведов с худо-
жественным оформлением упомянутых выше рукописи и доку-
мента н поставить их в ряд известных памятников этого периода 
в истории оформления восточного манускрипта. 

Список «Хосров и Ширин» Джами Матенадараиа привлека-
ет внимание всем комплексом художественного оформления, 
включающим: переплет, миниатюры (сюжетные и декоративные), 
каллиграфию, бумагу и т. д., который характеризуется как типич-
ный образец продукции придворной китабхане Герата первой по-
ловины XVI в. 

Описание рукописи № 584 а р а б о - п е р с и д с к о г о ф о н д а 
М а т е н а д а р а и а . 

Рукопись получена на хранение в Матенадаран в 1956 году 
из Государственной публичной библиотеки им. Мясникяна, куда 
она поступила вместе с другими рукописями из собрания Лаза-
ревского института восточных языков в Москве. Список содержит 
68 листов, размер ее 21,5X12,5 см, пагинация арабскими цифра-

1 См. Список № 29 архива Матенадараиа—фонд арабо-персидских доку-
ментов (папка 2а, документ № 12 Дивана Католикосов). 
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ми полистовая в середине нижней части четных страниц разво-
рота листа. Письмо одностолбцовое в 15 строк, черной тушыо, 
почсрковый стиль—насталик. В рукописи нспользована восточ-
ная бумага—тонкая кремового цвета, с глянцем, без видимой 
структуры сетки и филигранен. Список украшен двумя сюжет-
ными миниатюрами, предпосланными тексту поэмы в виде дной-
иого фронтисписа, и унваном гератского стиля. 

Рукопись имеет вполне удовлетворительную сохранность, зч 
исключением незначительного шелушения красочного слоя на 
лицевых миниатюрах, преимущественно на ликах персонажей. 
Следов реставрации не имеется. 

Переплет современен рукописи и также имеет хорошую со-
хранность. Запись в колофоне (л. 68) дает возможность устано-
вить время написания рукописи и имя каллиграфа—Али аль-Ху-
сейни (илл. 5). Печати владельцев списка, имеющиеся на листе 
1а (4 печати), листе 16 (1 печать) и па листе 68 (3 печати), не-
сут на себе следы сознательной порчи и вследствие этого неудо-
бочитаемы, а потому не дают сведений о миграции рукописи. 

Художественное оформление рукописи 

Список заключен в переплет, обтянутый кожей темно-зеле-
ного цвета, украшенной прорезными тиснеными медальонами и 
уголками тонкой работы, которые покрыты слоем жидкого золо-
та. Внутренняя сторона крышек переплета обтянута кожей крас-
новатого цвета. Его конструкция и художественное оформление 
типичны для персидских переплетов конца XV—середины XVI вв. 
Аналогичные переплеты имеют многие известные персидские ру-
кописи этого периода2. 

Авторы работы «Иранские миниатюры в рукописях «Шах-
наме» ленинградских собраний»3 делят персидские переплеты на 
три типа: переплеты из папье-маше с тисненным орнаментом, по-
крытым обычно позолотой; второй, более поздний тип—кожа-
ный, комбинированный, с инкрустациями из кожи разных цве-
тов и третий—из папье-маше с миниатюрной росписью под лак. 

Переплет рассматриваемой рукописи можно отнести ко вто-
рой группе и согласится с авторами в том, что лак, наносимый 
поверх золота, тисненых розеток и медальонов, досадно портит 

3 См. О. И. քքօհտօո. 13!ոճ1ոտ 1п СатЬг1)те ЫЬгаПе. СатЬП^е, 1929: Боте 
ОПеп1а1 В1пс11п^ СЬе51ег Веа1у ЫЬгагу Ьу ВеПЬе Vаո Кедето^ег, ОйЬПп, 
1961 и др. 

3 См. Л. Т. Гюзальян и М. М. Дьяконов. Иранские миниатюры в руко-
писях «Шах-наме» ленинградских собраний. М,—Л., 1935, стр. 62—63. 
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мягкость и легкость орнамента. Это явление следует, очевидно, 
рассматривать как определенную дань моде того времени. 

Как указывалось выше, список украшен двумя сюжетными 
миниатюрами, которые предпосланы ему в виде двойного фрон-
тисписа. Сюжеты этих миниатюр взаимосвязаны и как бы допол-
няют друг друга. В правой части фронтисписа—миниатюра с 
изображением сцены беседы и возлияния в саду (Хосров и Ши-
рин?). В левой части же изображены три девушки и юноша, не-
сущие блюда с угощениями. 

Действие в обеих миниатюрах происходит на фоне одного и 
того же лаконичного пейзажа, типичного для более ранней ге-
ратскон миниатюры (XV в.)4—водоем, с парой плавающих уток 
(символ влюбленной пары), лужайка в саду, покрытая цветами 
и кустиками, переходящая в высокий холм, оставляющий узкую 
полоску светло-синего неба над горизонтом. В трактовке цвету-
щего нежного дерева персика и стройного кипариса, украшаю-
щих композиции миниатюр, выражено стремление художника 
приобщиться к современной ему более совершенной идеальной 
передаче художественного образа, что связывает его уже с но-
вой живописной традицией. 

Композиция правой миниатюры строится на сочетании трех 
групп персонажей: сидящих на ковре Хосрова и Ширин (?), сто-
ящих на первом плане двух беседующих девушек и двух сидящих 
музыкантш в нижнем правом углу. Композиционно эти группы 
составляют трапецию, верхним основанием которой является 
первая группа, а нижним—две вторые. Персонажи второй компо-
зиции располагаются по диагонали, идущей из нижнего левого 
угла миниатюры в верхний правый и группируются следующим 
образом: девушка, придерживающая полу своего халата; две 
девушки с блюдом и юноша с блюдом. 

Фигуры персонажей, их пропорции, динамика, типаж и кос-
тюм выдержаны в традициях гератской школы миниатюры пе-
риода Камал-эд-дина Бехзада и Касима Али. Это подтверждает 
сравнительный анализ рассматриваемых миниатюр с работам», 
подписанными этими мастерами5. В качестве аналогий можно 

4 Там же, илл. 11, 23. 
5 См. миниатюру «Шахский гарем в парке», Бехзад, Герат, конец XV в. 

из • собрания музея Гюлнстанского дворца в Тегеране; воспроизведено в ст.: 
А. Տօ1էէտւօո. Ье5 МШЫиПе.ч А'1 ЕхровШоп й'АгЧ Регэап Йе ВигНп^оп Но-
изе. „БуМа", 1931, РаПв, рр. 1РЗ—172, р1. XXXVI, а также миниатюру .Ку-
пальщицы» к списку «Хамсе» Низами 900/1494 г., приписываемую Бехзаду, 
из собрания Британского музея (ОН 6810, քօ1. 190), воспроизведено в ст.: 
А. 8а.кШап. Ьев М1п1а1иг151ез Регеапв ВеЬгай е1 КавБеш АН. „ОагеНе Бее 
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привлечь и миниатюры из списка 1526 года «Ахсан ал-Кибар» 
(«Лучшее из великих») Мухаммада ал-Хусайни ал-Варамини,. 

относимые советскими исследователями к гератской школе6, на 
которые впервые обратил внимание известный искусствовед Б. П. 
Денике7. Этим миниатюрам также специально посвящена статья 
М. М. Дьяконова и Н. С. Дашевского8. 

Миниатюрная живопись этой школы отличается значитель-
ным техническим совершенством, более изящным и легким ри-
сунком, утонченностью и изысканностью фигур персонажей. Ком-
позиции и колорит гератских миниатюр этого периода создают 
ощущение уравновешенности и гармоничности. Они отражают 
зрелый период персидской миниатюры, который характеризуется: 
/делением большего внимания пейзажу, попытками решения живо-
писных задач, высоким уровнем технического исполнения мини-
атюр. 

Рассматриваемые миниатюры являются образцами сефевид-
ского искусства середины XVI в., их анализ дополняет наше пред-
ставление об этом весьма интересном этапе в истории развития 
книжной миниатюры. 

Сюжеты их относятся к т. и. «безразличным» сюжетам9, час-
то встречающимся в персидских рукописях разных периодов; 
сцены бесед, пиров, сражений и т. д. могли украшать любую ру-
копись. 

Традиционны и детали композиций с такого рода сюжета-
ми—ковер с расставленными на нем сосудами и угощениями, му-
зыкантши с чангом и бубном и т. д. Костюм персонажей рас-
сматриваемых миниатюр в некоторой степени отражает харак-
терные изменения, происшедшие в начале XVI в. после падения 
государства Хусайна Байкара и воцарение династии Сефевидов-
в мужской и женской одежде. Появляются и находят немедлен-

Веах—АПБ', ք1շ. 8, и ո кн.: Ьеэ МапивсгИэ ՜ՈւոսՈճձտ, раг 1уап Տէ<:հօս1<1ո, Ра-
ՈՏ, 1954, р1. ЬХХХ1У. 

6 См. альбом «Персидская миниатюра XIV—XVII вв.» Вступительная 
статья О. Ф. Акнмушкнна н А. А. Иванова под ред. Б. Е. Борщевского. (Из серии 
«Восточная миниатюра и каллиграфия в ленинградских собраниях» под об-
щей ред. акад. И. А. Орбели), М., 1968, стр. 21. 

7 Б. П. Денике. Искусство Востока. Казань, 1923, стр. 116—117. 
8 М. М. Дьяконов и Ю. С. Дашевский. Поздние миниатюры Касема Али 

в рукописях ГПБ пм. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. «Известия отделе-
ния общественных наук АН Тадж. ССР», № 5, Сталинабад, 1954, стр. 29—41. 
Воспроизведение одной из них «Первая проповедь Хасана ибн Али» худож-
ника Касема Али см. в отмеченном выше альбоме «Персидская миниатюра...», 
илл. 35. 

® См. Л. Т. Гюзальян и М. М. Дьяконов. Иранские миниатюры... стр. 12. 
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ное отражение в персидской миниатюре этого периода не встре-
чающиеся ранее формы головного убора в виде высокого крас-
ного столбика с навитой у его основания белой либо цветной 
чалмой, введенные шиитами10. В начале это были тюбетейки с 
вытянутым верхом и двенадцатью ребрами. Постепенно тулья 
вытягивалась и приобрела вид кегли с высоким и тонким концом. 
В искусствоведческой литературе принято считать «кызылбаш-
ские» столбики важным датирующим элементом, так как они вы-
ходят из моды после 60-х гг. XVI в. 

В рассматриваемых миниатюрах налицо развитая форма 
столбиков, типичная для времени шаха Тахмаспа (1524—1576), 
что делает правомочным предположение о том, что будучи более 
поздними, чем рукопись, они вклеены в нее спустя три-четыре 
десятилетия. В пользу этого предположения говорит и располо-
жение миниатюр перед текстом поэмы. 

Известны случаи, когда сефевидские художники пририсовы-
вали столбики на более ранние миниатюры, однако детальный 
анализ рассматриваемых миниатюр не дает оснований усматри-
вать это в данном случае. Высказанное выше предположение 
подкрепляет и костюм персонажей, имеющий множество ближай-
ших аналогий в миниатюрах середины XVI в. 

Мужской костюм на миниатюрах представлен в виде двух 
халатов—верхнего (каба) и нижнего (джама), оба по щиколот-
ку. Верхний с рукавами до локтя, запахнут слева направо и под-
поясан кожаным поясом с тремя металлическими розетками 
(костюм Хосрова?) и поясом-шарфом из тонкого муслина (кос-
тюм юноши, несущего блюдо). Отмеченный выше сефевидский го-
ловной убор в костюме Хосрова (?) дополнен воткнутым в него 
плюмажем, который встречается как в ранних, так и более позд-
них миниатюрах и используется для выделения царственных 
особ11. Костюм завершают черные мягкие туфли без каблука. 
Аналогичная обувь и в костюме женских персонажей миниатю-
ры, который в небольшой степени отличается от мужского. Это 

10 Исмаил I, провозгласивший себя шахом в 1502 г. в Табризе, сделал 
шиизм государственной религией, желая привлечь на свою сторону народные 
-массы. Все приверженцы Исмаила в знак своей принадлежности к шиизму 
носили головные уборы, отличительной особенностью которых были двенад-
цать красных складок по числу почитаемых шиитами имамов-мессий. Они по-
лучили название «кызыл-баши» («красноголовые»). (См. Всемирная история. 
М„ 1956, т. IV, стр. 560). 

11 См. миниатюру «Птица Симург возвращает Заля Саму» из рукописи 
Института востоковедения (инв. № 50) середины XVI в., воспроизведено в 
зсн.: Л. Т. Гюзальян и М. М. Дьяконов. Иранская миниатюра..., табл. 23. 
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два длинных платья, нижнее с длинными рукавами, верхнее--
с расширенными рукавами, доходящими до локтя, с острым вы-
резом и застежкой на множество пуговиц. В отличие от мужских,, 
они не перехвачены поясом. У трех из восьми женских персона-
жей миниатюр поверх второго платья накинуты т. н. ф а р а д ж и 1 2 . 
В сефевндской миниатюре этого периода она встречается как в 
мужской, так п в женской одежде. В рассматриваемых миниатю-
рах рукава у фараджи узкие и немного длиннее рук; свешива-
ясь, они прикрывают собой кисти рук (что рассматривалось как 
символ нравственной чистоты). Эта форма рукава несколько от-
личается от формы, получившей наибольшее распространение в 
середине XVI в. Известно, что к этому времени фараджи в Ира-
не претерпевают известную эволюцию: ее длинные рукава про-
резываются под локтями наискось и свободно падают вниз13. На 
голове род косынки из гладкой цветной ткани, оставляющей 
открытыми уши и локоны на висках. Трое из девушек с непо-
крытыми головами, а одна из них, стоящая на первом плане сле-
ва от музыкантов, имеет т а д ж , подобный мужскому (часто встре-
чающийся в изображениях Ширин). 

Ткани одежд гладкие, одноцветные — светло-синий, голубой, 
зеленый, оливковый, охряный, красный, оранжевый и т. д. Их со-
четание и составляет колорит композиций, так как фон—золотой. 
Сочетание сгармонированных и контрастных цветовых пятен с 
большой плоскостью золотого фона делает колорит миниатюр 
живым и сверкающим, наполняет композиции восточным зноем и 
благоуханием благодатной природы. 

Определенный интерес представляют аксессуары компози-
ций—посуда, музыкальные инструменты и т. д., которые вводят 
нас в мир вещей, окружавших сефевидского художника, и дают 
возможность нагляднее представить образцы ремесленного про-
изводства середины XVI в. Известно, что с утверждением динас-
тин Сефевидов большое развитие получили ковроткацкие, кера-

13 Аналогии см. в миниатюре к «Шах-наме» 1546 г. Парижской нацио-
нальной библиотеки, воспроизведено в кн.: А. В1осШ, Миви1тап РеШИп^, 
1924, р1. СХХХ1У—СХХХУ или миниатюре к списку 1562—63 гг. «Хамсе» 
Низами Самаркандского музея, воспроизведено в ст.: Г. А. Пугаченкова. Ми-
ниатюры «Хамсе» Низами 1562—63 гг. Самаркандского музея, «Тезисы науч-
ных докладов на сессии АН УзССР 8—14 июля 1947 г.». Ташкент, 1947, стр. 
147—148 п др. 

15 См. миниатюру к списку произведений Низами 1525 г. из собрания 
Метрополитен музея, БРА Т. V. էտն. 893А; одеяние пророка на миниатюре из 
«Истории непорочных имамов» ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде 
(инв. № 3121) частично выполненной, как это установил М. М. Дьяконов, 
Касемом Али в правление шаха.Тахмаспа н др. 
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-мические и другие производства14. Центрами их продолжали ос-
таваться Табрйз, Ардабиль, Кашан, Герат, Исфаган и др. Изго-
товленная здесь высококачественная парча и шелковые ткани, 
глазурованная и расписная керамика, изделия нз металла и де-
рева, ковры и т. д. шли на украшение дворцов власть имущих и 
частью на экспорт. 

Па правой миниатюре рассматриваемого фронтисписа при-
влекает внимание изображение темно-синего ковра с яркой кай-
мой, украшенной арабесками (рис. 1). Следует отметить, что кай-
ма видна только с двух сторон; можно предположить, что худож-
ник изобразил ковер сложенным вчетверо. 

На ковре стоят фарфоровый сосуд с высоким и узким гор-
лом на фаянсовой подставке кашанского стиля, расписанной, 
как и сосуд, кобальтом, небольшая вазочка со сладостями и ма-
ленькие чашечки для напитка. На левой миниатюре в руках де-
вушек и юношей мы видим кашанские фаянсоэые блюда (рнс. 2) 
Аналогичные атрибуты сопровождают многие миниатюрные ком-
позиции XV—XVI вв. с подобными сюжетами15. 

Следует отметить высокий технический уровень исполнения 
миниатюр и их хорошую сохранность. Они исполнены гуашью в 
технике, характерной для гератскнх мастеров середины XVI в. 
Удивляет качество твореного золота, которым покрыт фон мини-
атюр и сделан розбрызг полей фронтисписа. И сегодня, спустя 
почти пять столетий, мы имеем возможность любоваться пре-
красной работой сефевидского музаххаба. 

Несколько слов о декоративных миниатюрах рукописи. Спи-
сок имеет унван (рис. 3), занимающий 1/3 плоскости, ограни-
ченной джадвалем для текста. Он состоит из двух частей. В ос-
новании унвана помещена прямоугольная декоративная компо-
зиция, ограниченная рамкой в виде плетенки, исполненной на-
кладным золотом; в центре композиции на ярко-ультрамарино-
вом фоне, покрытом арабесками, имеется розетка. Верхняя часть 
унвана состоит из декоративного фриза с фестончатыми кар-
тушами и арабесками, и поднимающихся из него перпендикуляр-
ных ультрамариновых отростков на фоне бумаги. Верх унвана 
открытый. В основу композиции унвана положены розетки, 
встречающиеся в убранстве большинства персидских рукописей 
и .широко известные по майоликовым панно и резьбе по камню, 

14 См. История Азербайджана. Баку, 1958, т. I, стр. 256; Всемирная исто-
рия. М„ 1957, т. III, стр. 587; т. IV, стр. 558. 

15 См., например, миниатюру XV в. с изображением Хосрова и Шнрин из 
коллекции Музея Изящных Искусств в Бостоне (.Микенш օք Р1пе Аг1в), воспр. 
в кн., Е. Какпе1, МШШигтакге! 1т ЫапиБсЬеп ОНет. ВегПп, 1922, р). 39. 
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на фризах средневековых памятников персидской архитектуры, 
выступающие и как самостоятельные мотивы, и как составная 
часть арабески. Фоном композиции является традиционная вос-
точная арабеска—легкое и ажурное создание разнообразных рас-
тительных вариаций. Далекая от реальной действительности ком-
позиция поражает конкретностью и сочностью растительных мо-
тивов. Графически-плоскостная трактовка смелого и выразитель-
ного по рисунку унвана сочетается с присущей данной рукописи 
яркой колористической гаммой. Несмотря на плоскостность эта 
трактовка растительных мотивов создает ощущение динамично-
сти и живописности. 

Композиционные приемы, состав декоративных элементов и 
красочная гамма унвана имеют ближайшие аналогии во многих 
известных декоративных книжных миниатюрах XV—XVI вв. На-
пример, фронтиспис из списка 937/1530—31 гг. «Хосров и Ши-
рин» Низами, исполненный гератским мастером Султан-Мухам-
мадом Нуром16; унван в списке 986/1578 г. «Бустана» Саади из 
рукописного собрания ГИБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленингра-
де17; великолепный образец искусства орнаменталиста (музаххи-
ба) среднеазиатской работы середины XVI в.—двойной фронтис-
пис (сарлаух), украшающий описок 979/1566 г. «Гулистана» Са-
ади из того же собрания (ПНС110), лл. 16—2а18 и др. 

В едином стиле с унваном оформлена и декоративная розет-
ка на листе 1а рассматриваемой рукописи и ее колофон (л. 68). 
Розетка представляет собой самостоятельный декоративный мо-
тив. со сложно разработанной растительной композицией, кра-
сочная гамма которой полиостью гармонирует с унваном и деко-
ром колофона. 

Описание художественного оформления документа № 12 (папка 
2а Дивана католикосов) 

В архиве Матенадарана хранится четыре указа шаха Исмаи-
ла I, которые представляют большую ценность в отношении со-
циальных и административных терминов, содержащихся в них19. 

15 См. воспроизведение в альбоме «Образцы каллиграфии XV—XIX вв. 
Ирана и Средней Азии», М., 1963, нлл. 18. 

17 См. воспроизведение там же, илл. 36. 
18 См. воспроизведение в альбоме «Среднеазиатская миниатюра XVI— 

XVIII зв.» Вступительная статья М. Р. Дьяконовой, под ред. Л. Т. Гюзаль-
яна (из серии «Восточная миниатюра и каллиграфия в Ленинградских собра-
ниях» под общ. ред. акад. И. А. Орбелп), М, 1964, нлл. 11. 

19 Персидские документы Матенадарана, т. 1, Указы XV—XVI вв., Сост. 
А. Д. Папазян. Ереван, 1.956, стр. 151 (далее цит.: Указы). 
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«Среди них один из первых и, возможно самый древний нз уце-
левших, написанный на втором году его царствования и др. Пред-
метом нашего рассмотрения является Указ шаха Исмаила I, на-
писанный в месяце шаввал 915 года хаджры—12 января—10 
февраля 1510 г., коим утверждается список сел, принадлежавших 
монастырю Татева20. С указа сняты две копии, очевидно в XVII в. 
они хранятся также в архиве Матенадараиа21. 

Рассматриваемый памятник имеет размеры 42x23 см. Пи-
сан на бумаге восточной выделки кремового цвета, рыхлой, без 
глянца. Почерковый стиль—шикаете22. Чернила черные и золо-
тые. Указ реставрирован в XIX в.; с обратной стороны, в месте 
разрыва, подклеен письмом, писанным на армянском языке и 
датированным 1821 г.23 Сохранность документа удовлетворитель-
ная, бумага значительно потерта, наблюдается частичное шелу-
шение красочного слоя, в местах утраты золотого слоя виден 
красноватый грунт. 

Композиция графического решения указа строится по сле-
дующей схеме, общепринятой для персидских указов конца XV— 
начала XVI вв.: текст указа написан в левой стороне листа— 
•справа и сверху оставлены широкие поля для .резолюций и визи-
рующих надписей. Документ закреплен печатью шаха, которая 
•стоит в правой верхней части непосредственно над текстом. Эта 
деталь в схеме композиционного решения документа выделяет 
его как нз группы указов шаха Исмаила, так и других современ-
ных ему документов. Так, указы шаха Исмаила, датированные 

20 Указы, стр. 176—177, воспроизведение рассматриваемого указа на стр. 
•261. Указ этот вновь подтверждает список принадлежавших Татеву сел, ут-
вержденный Указом 1468 г. Хасана-Алн Кара-Коюнлу (этот указ также хра-
нится в Матенадаране, папка 2а, док. № 6 Дивана католикосов и воспроиз-
ведение в Указах, между стр. 250—251). Татевский монастырь находится в 
•Сюнике в 12 км на юго-запад от Гориса. В средние века был известен как 
религиозно-просветительский центр. Вел борьбу против эчмиадзинских като-
ликосов, отстаивая свои автономные права. (О его основании см. Симеон Ере-
ванци, Джамбр, пер. С. С. Малхасянца под ред. и с предисл. П. Т. Арутюня-
ла. М„ 1958, стр. 76). 

11 См. папка 2а, док. № 12а, 12в. Дивана католикосов. 
22 А. Д. Папазян (см. Указы, стр. 143) отмечает, что указы шаха Исмаи-

ла в основном писаны письмом близким к диваны, но более похожим на 
таалик. Рассматриваемый указ несколько выпадает нз этого определения. 

23 На оборотной стороне на одной нз заплат имеется ошибочная аннота-
ция содержания указа: «Этот рагам, полученный Симеоном Вардапетом Инги 
Хакотци (?) о вахме сел», сделанная, возможно, Симеоном Ереванци. (см. 
Указы, стр. 134—135). 
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более ранним временем (1505, 1506 гг.)24, содержат печать шаха 
в нижней части документа, непосредственно под текстом. Пере-
мещение печати шаха в верхнюю часть указа А. Д. Папазян свя-
зывает с документами не раньше времени правления шаха Тах-
маспа25, однако в рассматриваемом документе налицо более ран-
нее проявление этого изменения в общей форме графического ре-
шения персидских указов. 

Печать шаха Исмаила I заключена в своеобразный медаль-
он миндалевидной формы, украшенный золотом. Аналогичные 
медальоны различной формы часто встречаются в более поздних 
сефевидских указах (шах Тахмасп, шах Султан Хусайн, шах Аб-
бас I и т. д.)26. 

Известно, что указы писались в дворцовых канцеляриях, из-
лагались писцами или муншн, обладавшими хорошей специаль-
ной подготовкой н стилем письма; стиль их изложения, их стро-
гий и грамотный язык были выработаны в течении веков поко-
лениями писцов, которые, к сожалению не подписывали свои рабо-
ты. Вследствие этого очень трудно восстановить их имена. В 
своем трактате о каллиграфах и художниках Казн Ахмед среди 
прочих каллиграфов XVI в. упоминает некоего Хаджа-Атик-мун-
шн, который «происходил из благородного края Урдубада, он пи-
сал чрезвычайно зрело и четко, вполне усовершенствовался в ве-
дении корреспонденции его величества, подобного по могуществу 
Джаму, владыки эпохи, завоевателя мира, находящегося в выс-
шей обители рая, вечной памяти шаха Исмаила! Он создал шах-
скую тугру27»28. Утверждать, что рассматриваемый документ яв-
ляется образцом творчества Хаджа-Атика-мунши не представля-
ется возможным, вследствие отсутствия дополнительных фактов, 
подкрепляющих это предположение. Однако упоминание его име-
ни Казн Ахмедом дает почву для продолжения поиска новых ар-
гументов в пользу этого предположения с привлечением анало-
гичных образцов из других собраний и исторических источников, 
что может стать предметом отдельного исследования, расширя-
ющего наше представление о творчестве художников и калли-
графов времен правления шаха Исмаила. 

24 См. Диван католикосов, папка 2а, док. № 6 и 13 а. 
23 Указы, стр. 288. 
-3 См. Диван католикосов, папка 1г, док. № 245, 247, 250, 255, 268, 331; 

папка 1а, док. Л» 53, 91; папка 16, док. № 224, 234. 
27 Тугра—монограмма, составленная из имени шаха. Ее ставили в заго-

ловок шахских указов и дипломов в качестве печати. 
23 Кази Ахмад. Трактат о каллиграфах и художниках. М.—Л., 1947, стр. 

93. Пер., вступительная статья и примеч. Б. Заходера. 
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После закрепления указа печатью шаха, он закреплялся 
также печатями садра и эттемад-уд-довле. В рассматриваемом 
документе оттиски печатей овальной формы размещены непосред-
СТВРННО под текстом указа. Помимо этих печатей на оборотной 
стороне документа имеются отметки о регистрации указа в оп-
ределенных ливанских книгах. На некоторых сефевидских ука-
зах встречается до ЕОСЬМИ таких отметок в виде оттисков печа-
тей овальной, миндалевидной или круглой формы и надписей. 

Текст указа писан в четыре строки. Междустрочия заполне-
ны арабесками. Соотношение ширины строки указа и ширины 
пространства, заполненного арабесками, 1:2. 

Поля документа (справа и сверху) ограничены джадвалем,. 
состоящим из пучка тонких параллельных полос синего, красно-
го, черного и золотого цвета. 

Наибольшая стилистическая близость в приемах и деталях 
декоративного оформления рассматриваемого документа должна 
быть отмечена с более поздними памятниками персидской дипло-
матической переписки: с документами времен правления шаха 
Тахмаспа, шаха Султана Хусайна и т. д.29 

Арабески рассматриваемого указа составлены из свободно 
расположенных побегов с золотыми листочками и небольшими 
цветами, исполненными цветной гуашью (применены те же цве-
та, что и в джадвале). В каждом междустрочии их композиция 
отличается своеобразием, индивидуальны и детали декора. Раз-
личия в масштабах деталей композиции и интенсивности цвета в 
сочетании с динамикой строк, присущей почерковому стилю ши-
каете, создают впечатление движения справа налево, несмотря 
на плоскостность графического исполнения. 

С арабесками полностью гармонирует и декоративный ме-
дальон, окружающий шахскую печать, включая детали компози-
ции и колорит. 

Верхняя часть документа украшена монограммами, состав-
ленными из следующих фраз: «Он бог! Во имя милостивого и 
милосердного бога. О, Али! Власть принадлежит богу! Победо-
носный Исмаил бахадур30. Наше слово!» Монограммы исполне-
ны золотыми и черными чернилами. 

См. папка 16, док. № 195, 205, 207; папка 1г, док. № 330, 331. Свой, 
вывод мы основываем исключительно на материалах Матенадарана, вслед-
ствие недоступности материалов из других собраний. 

Յ յ В период монгольских походов так назывались военные вожди и пол-
ководцы монголов. В XV в. этот эпитет давался лишь султанам Кара-Коюнлу 
п в особенности Ак-Коюнлу. Династия Ак-Коюилу называлась также «Баха-
дурп» или «Байандурп», и это наименование, прославлявшее храбрость царя, 
вносилось также в тугру. Эта традиция продолжала существовать и во вре-
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Обшая палеографическая картина не расходится с нашим 
представлением о персидских указах конца XV—начала XVI в. 

Подводя итоги настоящего сообщения, целью которого было 
ознакомить специалистов и тем самым ввести в научный обиход 
как произведения персидской книжной миниатюры I половины 
XVI в. комплекс художественного оформления двух рукописных 
памятников времени шаха Исмаила I из собрания Матенадара-
иа, отметим следующее. Нам представляется, что данные выше 
•описания этих памятников, в какой-то степени расширяют наше 
представление сб искусстве книжной миниатюры этого периода, 
благодаря наличию типичных черт и индивидуальных особен-
ностей, которые лежат в основе композиционных схем, способов 
поэтического выражения эмоционального тонуса, метафорично-
сти, символики, колорите и технических приемах их исполнения. 
Помимо этого расширяется наше представление о принципах и 
формах графического оформления современного им историческо-
го документа. 

мена шаха Исмаила, а позднее этот эпштет употребляли весьма редко, (см. 
Указы, примеч. стр. 225). 



ԼԵԶՎՍ.Բ1ա11 ՝ |9 -8ՈԻՈ. 

О. А. АРЗУМАНЯН 

ПЕРСИДСКИЕ ФАМИЛИИ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ 

В настоящее время изучение персидских фамилий представ-
ляет не только теоретический, но и практический интерес. Для 
научного исследования оно приобретает особое значение, если 
учесть, что этот вопрос в литературе не получил должного осве-
щения и даже не накоплен фактический языковый материал, 
ист более или менее удовлетворительных словарей персидских 
фамилий. Недостаток работ по персидской фамильной антропо-
нимии очевиден. 

Материалом для данного исследования в основном явились 
фамилии, опубликованные в официальной печати Ирана за пос-
ледние годы—в газетах «Кейхан» и «Эттелаат». Дополнительно 
использованы фамилии из других книг и журналов. 

В Иране наименование личности происходит по имени и фа-
милии. ЕГ?.՝ 

и т-д-
Фамилия для персов сравнительно новый антропонимический 

термин. Еще в недалеком прошлом они не имели официальных 
фамилии1. Однако были распространены различные способы на-
именования фамильного типа. В обществе чаще всего друг друга 
знали по имени, к которому добавляли то или иное наименова-
ние, определяющее- личность по какому-то признаку. 

В зависимости от социального положения в обществе отдель-
ные люди именовались по-разному. Лиц нисшей и средней со-
циальной среды называли по имени отца или деда2. В иных слу-
чаях именовали по профессии предков или по собственному за-

1 N. .-4. Белгородский. Социальный элемент в персидских именах, прозви-
щах, титулах и фамилиях. «Записки Института востоковедения АН СССР»,. 
I, Л., 1932. стр. 223. 

յ рчт ձօւձ^օ игра о Ы ^ Л Ь .Ар^^л^о)^*-
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НЯТ1П0. ՚ Յ - Յ Ւ Ա - ^ Ա Ա Յ ! « Յ Ա Յ ՚ Յ ՝ , ^ « ^ Լ Ճ Օ ^ Ա ^ — 3 

^ Տ յ ^ - ֊ օ ^ ^ - ֊ ֊ ֊ » - 4 и т. д.Встречались также образования от прозвищ 
\ 5 и т .д. 

Людей, принадлежащих к социальной верхушке (торговая 
буржуазия, представители купечества и высших чиновничьих 
кругов, помещики, феодальная аристократия), часто именовали 
по' местожительству или происхождению, а также по различным 
титулам н т. д. Вот некоторые примеры: о^Ч-»-0՝ Ц ; քԱ» ^аЛ*-

^ յ յ ^ Ա ս . . * . . . ՚ ՝ յ ^ ՚ լ տ ^ ^ - Հ * И Т . Д . 

Наиболее употребительным и общепринятым средством на-
именования фамильного типа была арабская формула7: им я 
плюс (сын), плюс имя отца. 'е^Ъ-?՝-^՜*"0 

Ա » յ И Т . Д . 

В конце XIX и начале XX вв., по мере развития экономиче-
ских отношений с западными странами и расширения торговых 
связен, а также многих прочих факторов, уже требовалось пись-
менное удостоверение личности. Однако нз-за отсутствия каких-
либо норм и правил употребления персидская антропонимня в 
новых условиях оказалась недостаточной и негодной. Новые эко-
номические отношения требовали перехода к более удобной фор-
ме именования. Арсенал личных имен был очень беден8. В об-
ществе появилась масса тождественных имен и фамилий. Вскоре 
вопрос упорядочения наименования лиц приобрел общегосудар-
ственное значение. 

Образование фамилии в персидском обществе имеет сравни-
тельно недавнюю историю. Период становления и формирования 
современных фамилий, по мнению самих персов, относится к 
началу XX в., когда в Иране началась регистрация фамилий и 
выдача паспортов европейского типа9. 

IVI Լօ «1ГГ1 յ» «քտկյ ֊ . յ ^ յ -
4 Джавад Сафинежад. Указ. соч., стр. 496. 
5 Там же. 
6 Примеры взяты из работы: Р. А. Сеидов. Иранская буржуазия в конце 

XIX—начале XX вв. М., 1975. 
7 О ДлеА о̂ Г՝' «1ГЭр ՚ հհԿՀՏ 

8 ЛГ ДлАио «1ГП ՚ Հյճյ^ռ «և> « ' ^лу^Ло^лЛ 
9 о Лжа-о <Հ>\ гу мгэք 
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Процесс становления фамилий шел неравномерно. Социаль-
ное расслоение иранского общества нашло прямое отражение и 
в формировании фамилий. Вполне .естественно, что оформление 
фамилий не носило массового характера. 

Первоначально фамилии присваивались представителям 
высших социальных кругов. Большинство населения фамилии по-
лучили значительно позже. Таким образом, ••՝. принятием евро-
пейского способа наименования личности по имени и фамилии,, 
фамилия как антропонимическая категория вошла в жизнь пер-
сидского народа и стала закономерным явлением. 

На первой стадии формирования персидских фамилий преж-
де всего складывались фамилии, указывающие на место проис-
хождения или жительства10. Например, ( > > ֊ » » - • 

' ^ ^ у З о ^ л Л и т . д . 

В подобных фамилиях отражается происхождение их носи-
телей. Например, личность с фамилией и 5 ՝ г ^ м о ж е т быть уро-
женцем и постоянным обитателем этого города, уроженцем Те-
герана, но не постоянным его жителем, или постоянным обита-
телем этого места, но не его уроженцем. 

Фамилии с географическими названиями являются достовер-
ным источником при изучении переселения населения. В той или 
иной местности могут появляться фамилии, образованные от 
топонимических основ. Например, появление в Ширазе фамилии 

՛ լք* 1 ՛ / « ^ Ц л - Л и т . д. свидетельствует о 
передвижении населения, носителей данной фамилии, из одной 
местности в другую. 

Анализ собранного материала показывает, что современные 
персидские фамилии с топонимической основой весьма разнооб-
разны. Встречаются топонимы различного происхождения. Ос-
новами персидских фамилий могут быть как персидские, так и 
иноязычные географические названия. В Иране проживают не толь-
ко коренные жители этой страны, но также персы, переехавшие 
из_ других стран и местностей. Фамилии 'ւ^՝^-"-? 

ւ ^ ^ ՚ ^ օ ^ Ս ^ ^ и т. д. свидетельствуют об этом. 
Нередки случаи, когда источником образования различных 

фамилий служит одно и то же географическое название. Так, 
от топонима нами зафиксированы следующие фамилии 

Персидские топонимические фамилии подчиняются морфо-
логическим и лексическим нормам языка. Современные фамилии, 
характеризующие людей как выходцев из определенной мест-

10 Там же. 
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•ности, оформляются такими средствами языка, которые выра-
жают' отношение к названной местности. Такими средствами яв-
ляются различные морфемы. Они могут быть суффиксами, а так-
же лексическими единицами, выступающими в качестве компо-
нента разноструктурных фамилий. Например, о^Х^Ц-"-0՝ 

И т. Д. 
Некоторые из этих морфем—фамильные суффиксы, другие 

не специально фамильные, но довольно часто встречающиеся в 
• фамилиях. Например, Հ Տ ( словообразовательный суф-
фикс относительного прилагательного11, а не специальный имя-

.образовательный суффикс. Однако при помощи этого суффикса 
образуются не только топонимические фамилии типа 

но и различные типы персидских фамилий, такие как 
и Т. Д. 

Фамилии, образованные от географических названии, мор-
фологически весьма разнообразны. По своей структуре они мо-
гут быть простые, сложные и сложносоставные. По каким же 
моделям реализуются эти разновидности персидских фамилий? 

Для значительной части топонимических фамилий характер-
но образование при помощи суффиксов. Как правило, простые 
•фамилии—это слова суффиксальные. Суффиксы прибавляются к 
тому или иному географическому названию. Определенные суф-
фиксы создают определенные модели фамилий. Широко распро-
странена модель «географическое название плюс суффикс Հ Տ 
Например 'и-5 

ւ ( յ 3 լ ? 0 'ւյ>՝;լ-4)ևօ и многие другие. Модель 
«топоним плюс суффикс (3» весьма продуктивна. Она образует 
огромное количество фамилий, хотя суффикс Հ Տ не является 
•специальным фамильным формантом. 

Будучи постоянно действующим способом оформления топо-
нимических фамилий, суффикс ^ неограниченно сочетается с 
географическими названиями различного происхождения, не 
только с персидскими, но и с иноязычными именами: 

и Т. Д. 
По нашим материалам, модель, «производящая основа— 

Грг длл^о 1 _ ) Ь . 
• ։ V 
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топоним плюс суффикс занимает первое место среди других 
моделей. 

Помимо этой модели в качестве фамилии по месту рождения, 
или происхождения употребляются географические названия 
плюс суффикс,^*- '2. Вот несколько примеров: 

« ^ յ » ^ * «^у^ия» и т. д. Данная модель, 
встречается значительно реже, чем модель «топоним плюс суф-
фикс (3». Во всяком случае в собранном материале их намного, 
меньше. 

В рассмотренных .примерах суффикс созвучен с так назы-
ваемым суффиксом профессииլյ^.. Однако "следует заметить, что-
будучи фонетически тождественным, эти суффиксы представля-
ют собой различные .морфемы, т. е. Я В Л Я К У Л Я омоморфемами13,. 
одна иранского происхождения, другая — тюркского. 

Образование персидских топонимических фамилий с по-
мощью суффикса յ յտ ֊ ' видимо, явление глубокой древности. Этот 
суффикс известен еще в среднеперсидском языке (-С1к,-г1к)14. 
Уже в новоперсидском языке после выпадения согласного «к» 
остается суффикси^- с фонетическим вариантом^- Суффикс и ^ 

используется для образования относительных прилагатель-
ных и указывает на^место, уроженцем которого является чело-
век. Известно имя т. е. Ростам из Сагестана (сагес-
танский). 

В новоперсидском языке широкое распространение получил-
суффикс указывающий на профессию. Видимо, под влиянием՛ 
этого суффикса в современном языке сохранился суффикс а 
фонетический вариант ՀՅ) не распространился. В настоящее вре-
мя суффикси^-с географическими названиями указывает на мес-
то, уроженцем которого является носитель данной фамилии. Суф-
ф и к с е ^ закрепляется за топонимическими названиями. Он явля-
ется специальным фамильным формантом, принимает участие в. 
образовании персидских фамилий с географическими названия-
ми, но не для обозначения рода занятий. 

Определенную группу составляют топонимические фамилии,, 
имеющие форму множественного числа. Например, օ ՚ ձ յ — ծ ՛ - • 

12 Н. А. Белгородский. Указ соч., стр. 240. 
13 Л. С. Пейсиков. Очерки по словообразованию персидского языка. М„. 

1973, стр. 80; Т. Д. Чхеидзе. Именное словообразование в персидском языке.. 
Тбилиси, 1973, стр. 24. 

14 В. С. Расторгуева. Среднеперсидский язык. М., 1966, стр. 30; Т. Д. Чхе-
идзе. Указ. соч., стр. է24. 

1Տ Т. Д. Чхеидзе. Указ. соч., стр. 24. 
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« ^ Ա - յ ^ յ » '^Ա—ՏԱյյյԼօ ' օ ՚ ^ - յ և ձ ՚с>Ц^Ц-է*»՝ -^Ц— 

'օյԿ;՝12?3՝ и т. д. 
Как известно, в персидском языке наиболее распростра-

нено образование множественного числа с помощью суффикса 
еИ и В рассмотренном материале встречаются фамилии лишь 
с суффиксоид՝ . Это, видимо, можно объяснить тем, что суф-
фикс а ՝ обычно присоединяется к именам одушевленным. Суф-

•фнкс լ * как правило, не принимает участие в образовании дан-
ной модели. 

Топонимические фамилии складываются от производящей 
основы в форме относительного прилагательного плюс суффикс 
множественного числам՝. Примеры.с>1—л-*՝;—՞*՛-^"3 о ՝ ՛ ՛ < — И 

(из ^ևյԱ^ձ (из с ^ + ц ^ Г ^ ' ("3 

и т. д. 
В фамилиях с топонимической основой, имеющих форму 

множественного числа, выражается принадлежность к роду, к 
семье16. В подобных фамилиях имеется в виду конкретная лич-
ность данной семьи, а не вся семья в целом17. 

Многообразие фамилий топонимического происхождения не 
исчерпывается тремя указанными моделями. Существует мно-
жество топонимических фамилий, образованных различными 
средствами языка. 

В современном персидском языке, наряду с суффиксацией, 
распространенным способом формирования фамилий с географи-
ческой основой является также словосложение. Сложные фами-
лии ЕОЗНИКЛИ в результате сложения двух основ (слов). 

В состав сложных фамилий входят некоторые слова, семан-
тика которых связана со значением дитя, сын, потомство՛, потом-
ки, род, происхождение, т. е. слова, выражающие семейные свя-
зи и отношения. 

Отметим модели, по которым образуются сложные фамилии. 
Одним из активно функционирующих и распространенных 

типов .персидских фамилий являются образования, оканчиваю-
щиеся на «дитя». Значение связано с понятием ребен-
ка. Оно означает: «1) причастие прошедшего времени от глагола 

2) дитя, детище, отпрыск, потомок, 3) рожденный, порож-
денный»18. 

18 А. В. Суперанская. Структура имени собственного. М., 1969, стр. 77. 
17 А. В. Суперанская. Общая теория имени собственного. М., 1973, стр. 178. 
18 Персидско-русский словарь, т. I, М., 1970, стр. 751. 
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Хотя с помощью формируются многие семантические 
типы персидских фамилий, однако, в основном его следует счи-
тать суффиксом патронимических ՛ фамилий тилае>՝х^-*'ол 

и т. д.-
Современный состав персидских фамилий топонимического 

происхождения также включает в себя образования с компонен-
том о>\). В этих сложных фамилиях географические названия 
оказываются на первом месте, —на второй позиции. Вот не-
которые примеры: ՚օ>՝յ»տ « о • 
и т. д. 

В данной модели «топоним плюс о>\} » имеются две струк-
турные разновидности. В рассмотренных примерах первым ком-
понентом сложения является топоним в «чистом» виде. Однако 
имеется и такая структура, в которой географическое название 
имеет форму относительного прилагательного: 1—X— 

' օ ^ յ ^ ւ ^ ւ տ ' ՚ Г ^ И Т- д . 
Конструкция—топонимическое относительное прилагательное 
плюс встречается значительно чаще, чем образования от 
«чистого» топонима. 

Первым компонентом подобных конструкций может стать 
также топонимическая основа с суффиксом сУ^'Например.оМ^^^и^л 
Следует отметить, что такое образование встречается редко. 
Эта модель «топоним плюс суффикс плюс °>՝,)» не продук-
тивна. 

Среди сложных фамилий топонимического происхождения 
выделяется ряд наименований, в которых компонентом сложе-
ния является существительное^, «сын». Например, յ ^ ^ յ ' ^ . г 5 

յ ^ յ յ — Л Մ օ ' ^ յ յ և է ճ - « ^ օ Լ ձ ւ Հ 

' ^ "З ՝ ^ 1 И т. Д. 
В подобных фамилиях существительное имеет двойную 

Позицию. Наиболее часто находится в постпозиции, т. е. яв-
ляется вторым компонентом сложения. В препозиции существи-
тельное выступает редко: 

Распространены также сложные фамилии, вторым компонен-
том которых является существительное 3 «род», «происхожде-
ние». В сочетании с топонимом слово непосредственно ука-
зывает на происхождение личности от названной местности. 

19 Зафиксирован лишь один пример, в котором топоним имеет форму 
множественного числа: 
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Первым компонентом подобных фамилий могут быть и гео-
графическое названне, и топонимическое относительное прилага-
тельное. Вот некоторые примеры этой модели: 
•>՝Яо\г?.՝ и т. д. 

Анализ фактического материала показывает, что персид-
ские фамилии, выделяя субъект среди других лиц по какому-то 
определенному признаку, называет его по имени отца, по месту 
происхождения, (по профессии и т. д. օՀյյՀ 
Л / и ^ й ^ * ^ ՝ и т. д. 

С течением времени в условиях роста населения в городах 
и сельских местностях Ирана появляются люди, носящие одно и 
то же имя и фамилию. Видимо, в связи с этим возникает необ-
ходимость в дополнительном определении лица по какому-то 
иному признаку, а не только одной фамилией. К фамилиям лю-
дей присоединяются новые более конкретизирующие определе-
ния. По всей вероятности, у персов таким образом появились 
сложно-составные семейные наименования, состоящие из двух 
(реже трех) самостоятельных фамилии типа յ ^ ՝ — 1 » — ? . 

^ՀձԱ^Հձ֊+ՅՀ* и т. Д. 
В современном языке эти конструкции воспринимаются как од-
но целое, как одна фамилия. 

Структура сложно-составных фамилий весьма разнообразна. 
Компонентами данной конструкции могут стать самостоятельные 
фамилий разной семантики: патронимические и топонимические 
фамилии, фамилии, указывающие на профессию, род занятия, 
этническое происхождение и др՛. 

В сложно-составных фамилиях с географическими названия-
ми, как правило, одна из составных частей—фамилия топони-
мического происхождения: հ5 

И Т. д . 
Можно зафиксировать следующие семантические типы фа-

милий, входящие в состав сложно-составных фамилий с геогра-
фическими названиями. 

1) Патронимическая фамилия от имени отца с окончанием 
плюс топонимическая фамилия на Հ$՝ и — — 

՚ ^ ՚ լյօ^՝0-5 յ ֊ ^ и т. д. 
2) Патронимическая фамилия от имени отца с компонентом 

плюс топонимическая фамилия на ^ и—5Ա֊-տ-^-Հ-օ 

3) Патронимическая фамилия от имени отца с компонентом 
>\]р плюс топонимическая фамилия на հ Յ : 

^ Լ ^ ^ ւ ^ ^ յ и т . д. 
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4) Патронимическая фамилия по имени отца с компонентом 
плюс топонимическая фамилия на и — — 

5) Фамилия, указывающая на профессию и род занятия с 
окончанием на плюс топонимическая фамилия на տ̂՝ 

6) Профессиональная фамилия с суффиксом плюс то-
понимическая фамилия на & ւ ^ 1 * ^ » * — ՚ ! լ - ' и — « "ւ»?-^—» 
^ կ յ ^ ւ ^ յ Հ է յ ձ и т. д. 

7) Фамилия, указывающая на профессию без каких-либо 
морфологических показателей плюс топонимическая фамилия на 

8) Топонимическая фамилия на плюс фамилия, указы-
вающая на профессию, занятие: 

9) Фамилия, обозначающая социальное положение плюс 
фамилия топонимического происхождения на ^ ч ^ - ^ с » 1 ^ 

и Т. Д. 

10) Фамилия, образованная от топонима с компонентом ՀՀՀ. 
плюс какая-либо качественная характеристика: и—1—0՝ 

и т. д. 
11) Фамилии, первый компонент которых образован от раз-

личных частей речи плюс фамилия топонимического происхож-
дения на и т. д. 

В настоящее время сложно-составные фамилии в персид-
ском языке не рекомендуются. Персидское правительство пре-
пятствует распространению подобных фамилий20. Заметно боль-
шое стремление к сокращению сложно-составных фамилий. Ре-
комендуется сложно-составные фамилии разбивать на составные 
части. Например,-носителю фамилии рекомендует-
ся выбрать фамилию либо либо 

Итак, среди персидских фамилий, образованных от геогра-
фических названий, встречаются фамилии различной структуры: 
простые, сложные и сложно-составные. 

В основном преобладают простые и сложные образования. 
Простые фамилия складываются с помощью суффиксов. В ряде 
случаев отмечены параллельные формы с различными суффик-

АО о Алк^о о Т ГУ '1гор 'օկ-ձ 

:291 



сами. Наиболее распространены фамилии с суффиксом Зна-
чительно реже встречаются с суффиксом множественного числа 
сЛ .Изредка имеются фамилии с суффиксом ^г?-

Сложные фамилии формируются с помощью существитель-
ных И 0)\ յ 

Компонентами сложно-составных фамилий являются фами-
лии различной семантики. 

В настоящее время активно функционируют следующие мо-
дели фамилий, образованных от географических названий. 

Топоним (сДг^ 1 + суфф. Հ$ = 
Топоним ( с ^ г * ^ + суфф. = и ^ ՝ ^ 
Прилагательное ( и ^ ՝ / ^ ) ֊ Ւ суфф. с>՝ = օ ^ յ ^ 
Топоним + существительное = о М ^ у ^ 
Прилагательное (и^^г-1»)^-существительное = о 
Топоним ( ժ յ ֊ Հ ^ ) + существительное — 
Прилагательное + су ще ств ит ел ь но 

՛ Существительное^. + топоним (օ^յ-է-^) = 
Топоним (с>У«^) + существительное >\յ* = ^ յ^յ-^ 3 

Прилагательное (ւ_̂ ՝յ-ք-1>) 4- существительное ~ 
Патронимическая фамилия от имени отца (ևձ;) с окончани-

ем топонимическая фамилия на 
Патронимическая фамилия от имени отца (ևօ>) с компонен-
+ топонимическая фамилия на ^ յ — ս ^ ^ ^ յ ^ - ^ ՚ յ 
Патронимическая фамилия от имени отца с компонентом 

том + топоминическая фамилия на լ 
Патронимическая фамилия от имени отца с компонен-

том «--«֊՝-> + топонимическая фамилия на հ Տ = ^յ-է^-^աձևձ^ 
Фамилия, указывающая на профессию с суффиксом + 

топонимическая фамилия на ^ = լ յ ^ յ - է ^ ^ յ * ^ 
Фамилия, указывающая на профессию с окончанием н а о > ՝ з + 

топонимическая фамилия на Հ Յ — 
Фамилия, указывающая на профессию без каких-либо мор-

фологических показателей-ք топонимическая фамилия на ^ $ = 

Топонимическая фамилия на о>\) -ք- фамилия, указывающая 
на профессию = 

Фамилия, обозначающая социальное положение+топоними-
чес'кая фамилия на»з = с^՝;-*՜'3^'՜*'*0 

Топонимическая фамилия с компонентом + качествен-
ная характеристика = 
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ՄԱՏԵ՚եԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆ 

ՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐԸ՝ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ 

չ. չ. ՄՈ4ՍԻՍՅԱՆ 

նՐԿՈԻ խոսք 

Հայ֊իրանական մշակութային և գրական կապերը դարերի վաղե-

մություն ունենւ 

Ուշ միջնադարից սկսած՛ հայ մտավորականության ներկայացուցիչ-

ները մեծ հետաքրքրություն են դրսևորել հարևան պարսիկ ժողովրդի 

պատմության, լեղվի և գրականության նկատմամբ: Դրա շնորհիվ հայ 

պատմագրությունը, բանասիրությունը և գրականությունը հարստացել են 

դարերի ընթացքում ստեղծված բազմաթիվ արժեքավոր երկերով և հետա-

զոտություններով, որոնք անսպառ աղբյուր են Իրանի պատմությունը, 

մշակույթն ու գրականությունը ուսումնասիրելու համար։ 

Մեր դարի 20-ական թվականներից սկսած այդ աղբյուրներին ավե-

լի ու ավելի հաճախ են դիմում նաև իրանցի գիտնականները և հետա-

զոտողները պարսից պատմության և մշակույթի ամենատարբեր խնդիր-

ներին նվիրված իրենց աշխատություններում։ 

Գիտնականների և հետազոտողների հետ միասին 1930—40-ական 

թվականներից սկսած հայ֊իրանական կապերով հետաքրքրվում են նաև 

Իրանի բանասիրական միտքը և գրական հասարակայնությունը։ 

40-ական թվականներից սկսած հասարկական֊քա զաք ական բարե-

նպաստ պայմանների շնորհիվ, առաջադիմական գրականության ներ-

կայացուցիչները լայն գործունեություն ծավալեցին համաշխարհային, 

այ՛դ թվում նաև հայ գրականության, առավել հայտնի հուշարձանների 

թարգմանության ուղղությամբ։ 

Վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում Իրանում տպագրվել են 

հայ դասականների և սովետահայ գրողների երկերի բազմաթիվ թարգ-
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մանություններ, որոնք լույս են տեսել առանձին գրքերով և անթոլո-

գիաներով, հրատարակվել պարբերական մամուլի Էշերում։ 

Այսօր վստահ կարելի Է ասել, որ Իրանի ընթերցասեր հասարա-

կայնությունն արդեն ծանոթ Է հայ գրողների ու բանաստեղծների լա-

վագույն ստեղծագործությունների մեծ մասինէ 

Կարևոր Է նշել, որ հայ գրականության թարգմանության գործին 

իրենց ակտիվ մասնակցությունն են բերում ժամանակակից պարսիկ 

նշանավոր բանաստեղծներ ու գրականագետներ ՛կագեր Նադերփուրը, 

Սայեն, Ահմադ Շամլուն, Աբդոլհոսեյն Ջալալին, Թեմուր Գորգինը և 

ուրիշներ։ Ըստ որում, նրանցից շատերը թարգմանական գործի բերու-

մով մոտիկից ծանոթանալով հայ գրականության պատմությանը, պար-

բերական մամուլի Էշերում (аԱրմաղանаԽոլշեЛ, аՍոխանЯ, (ГՓայա-

մե Նավին», «Բաղե Սաեբօ, «Ջոնդ» և այլ ամսագրեր) հրապարակել 

են հաղորդումներ ու հոդվածներ հայ դասական և ժամանակակից գրող-

ների մասին։ 

Ներկա մատենագիտությունը կազմված Է տարիների ընթացքում 

հավաքված և ճշգրտված նյութերի ու փաստերի հիման վրա, ընդգրկում 

Է 1910 թ. մինչև մեր օրերը ընկած ժամանակաշրջանը։ Մատենագի-

տությունն ընդգրկում Է ոչ միայն հայ գրողների երկերի պարսկերեն 

թարգմանությունները, այլև հայ գրողներին, գրականությանը, պատ-

մությանն ու մշակույթին նվիրված պարսկերեն առանձին գրքերի և 

հողվածների ցանկը։ 

Մատենագիտությունը կազմված Է այբբենական կարգով։ Ընդ ո ֊ 

բում դասական և արևմտահայ հեղինակներից կատարված թարգմանու-

թյունները նպատակահարմար ենք գտել ներկայացնել առանձին։ Պարս-

կերեն առանձին գրքերը և հողվածները տրված են ըստ բնագավառների։ 

Ժողովածուներում զետեղված ստեղծագործությունների վերնա գրե-

րի թարգմանությունը չի տրված, քանի որ դրանք նշվում են համապա-

տասխան հեղինակների կապակցությամբ։ 
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ԺՈՂՈ4ԱսՈԻՆԷՐ 

1. «Պատկերներ հայ գրականությունից», թարգմ. — Ազատ Ներոլս, Ալբերտ Բեռ-
սարդի, Արա (Հովհաննիսյան) Ջրհանես, հրատ. Մինաս Հովհաննիսյան, Ի՚եհրան, 1945։ 

Բովանդակություն. — 1'աֆֆքւ — «гՈւխտյալ միանձնուհի». Ч г р . Փափազւան—«Մերկ 
դերվիշը», *Լուր-դա-լուր». Ռուբեն Աարյյսւրյան—«Ծովակին հարսըа. V . Նայրանդյան— 
«Ազատություն». Հ. Շ|ւրազ—«Ինչպես երեք աստղեր անշեշ».' իրանահայ բանաստեղծք 
նկարիչ Սսւրւյար Ղարաբհկյան ( Դ և ) — « Պ ա տ մ ո ւ թ յ ո ւ ն » , ճեւփնե 'Ւավթյսւն, (Իրան) — 
«Գորգագործ Բիրիշանը». Երվա&դ Չաւլեն, (Իրան)—«Զղջման արցունքներ»։ 

Ունի փոքրիկ նախաբան՝ գրված թարգմանիչների կողմից։ 

'՝յ ՝ ՝ " ' յ Հ 1 1 ՚ ւ Տ Գ յ գ- յ- ՝ " \ _ յ ս և յ \ ( յ _ յ Լ տ ւ ե Տ » 

1ГГ? ՚ ' . . Г ^ Ц - 1 ? - ^ ՝ 

2. «Պատմվածքներ», թարգմ. — Ար ամայիս Արզումանյան, երկրորդ հրատարակու-
թյուն, Բ-ավրիղ, 1947։ 

Բովանդակություն.—Նար-Դոս— «Սև փողերի տոկոսը». Լ. (*՝ոս1անյսւս—«Իմ ընկեր 
նեսոն». Ч г р . ՓափազյաՏ — «Կորսըված արդարություն», «Մերկ դերվիշը». Ավ. Իսահակ-
յան — «Սաադիի վերշին գարունը», «Երշանկության իմաստը», «Յինգիզ-էօանը», «Ռարբի 
Հիլլել». Ա ր ա ղ ի — « Ա ր և ը » , «Կարմիր համբույրը», «Արյունոտ ծաղիկներ». Սա. Զորյսւն— 
«Պապն ու թոռը». Հէք. Սիրաս—«Ասմար» . 2.Г. Քոչար — «Քեռի Սողոմոնի փիլիսոփայու-
թյունը», 

Ժողովածուն ունի առաշաբան՝ գրված թարգմանչի կողմից։ Տրված Է յուրաքան-
չյուր հեղինակի համառոտ կենսագրությունը և լուսանկարը։ 

1.-П ւ—յէօ֊. «^ԼյՍօյ յ^ 1 « , _ у А > \ ^ Լ ^ Ա - о Ъ * 
3. «Հայկական պատմվածքներ մի քանի գրողներից», թարգմ.—Հ. Գարագաշ, Ր՝եհ-

ր ան, 1957։ 
Բովանդակոլթյոմ։.—Շիրվանդաղհ— «Ո՞րն Է մայրը». Նար-Դոս—«Ես ե նա». Լ. 

ք յ ա մ ա ն չ ա ն — « Գ ի ք ո ր ը » . Թուրեն Սևակ—«Գինովին աղյիկը», «Մեռելի մը նամակը», 
«Ցավին միսը», «Մեղքին պտուղը». 

Տրված Է հեղինակների համառոտ կենսագրությունը՝ լուսանկարների հետ։ 

1 г п յ>\ ^ Ц Л Х - О Ъ » 

4. «Վշտի դյուցազներգություն», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, թարգմ.— 
Ալեք (Խաչատրյան), Թեհրան, 1968, 

Բովանդակություն.—Ավ. Իսահակյան — «Դարդը սրտիս,..», «Աբու-Լալա-Մահարի, 
երեք սուրահ». Լ. ք՜ումանյան— «Ախթամար». Դ. վարուժան— «Կակաչներ» , «Կալերու 
գիշեր». Շ. Կուրւ |ինյսւն—«Արծիվը», «Աղշիկը». Սիամանթո—«Պարը», «եղբայրն իր 
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եղբորը*. Պ . ' Ւ ո ւ ւ - յ ա ն — է Լճակը». Ե. Տարենը—«гԱմբոխները խելագարված». Դ 1 ( Մ ա ր -
է յ ա ր Ղ " " ՝ ա բ ե կ յ ա Օ ) , (Իրան) — «Զորանոցում», «Շատրվաններ», «Թռիչք», «Քաոս». Հ. 
Շ ի ո ս զ — « Բ ի բ լ ի ա կ ա ն յ > 1 , «Կշեռք», «Դարդս տվի հովերին», «Երբ մանուկ Էի». Դ . Ս ա ր -
յ ա է — « Ե ր գ կառուցման», «Մանուշակ». Ս . Կ ա ս յ ւ ւ ւ ւ ո | ւ կ | 1 ս ք ւ _ « / / ս , ^ / , / ( / , . , . , , «թե ալքերս 
քեզ որոնեն», «Մի փոքրիկ ազշկա», «Կուզեի հեռու, հեռու երկնքում», «Օրորոցի մոտ». 
Պ . Ս և ա կ — « Ա ռ ա շ ա ղ ր ա ն ք համայն աշխարհի հաշվիչ մեքենաներին...», «Բարի իրիկուն». 

նկ. 1. «Հայկական պատմվածքներ» թարգմանություն Հայկ 

Գարագաշի, Թե Հր ան, 1957 թ.։ 

1 Հ. Շիրա զի «Բիբլիականը» թարգմանիչը պարսկերենով վերանվանել Է «Համմա-
սեյե անգոլհ» (Վշտի դյուցազներգություն), և այս վերնագրով Էլ հրատարակել Է ժո-
ղովածուն* 
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4 . Դ ա վ թ յ ա ն — € Անքն ութ յան պահերին», «Գարնանային*, «Ոլ ներս սլացավ...», «Սա 
Հյուր լէ...и. Հ. Սահյան— (гЬи չեմ մեղանչի», г Ինչ անեմ մայրիկ», «Արյունм, «Կակաչ.а. 
Հ1«նրիկ Թ ո ւ մ ա ն յ ա ն — « Հ ա ց » . Ա. Դ ա ր բ ն ի — " Ե ղ ի շ ե Տարենցին», «Մանուկն ու նռան 
Հատիկը» ւ 

Գրքում զետեղված են, 
1. Հայ գրականության պատմության վերաբերյալ շատ Համառոտ տեսությունճ գըր-

ված թարգմանչի կողմից։ 
2. Վալերի Բրյուսովի գնահատականը Հայ գրականության և պոեզիայի մասին։ 

3. Պարսիկ րանասեր, քննադատ Թեմ ուր Գորգինի ներածական խոսքը «Հայ պոե-
զիայի Հմայքն ու Հրաշքը» խորագրի տակէ 

4. Տրված են Հեղինակների Համառոտ կենսագրականը և լուսանա կարը։ 
Ժողովածուն Հրատարակվել Է պարսիկ բանաստեղծ, «Խուշե» ամսագրի խմբագիր 

ԱՀմագ Շամլուի և Հայ մտավորական ՛Հակաս Կար ապետյանի նախաձեռնությամբ։ 

Գիրքը ձևավորել Է իրանաՀայ նկարիչ-բանաստտեղծ Մ արդար Դէարաբեկյանը (Դև)։ 

5. «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր՝ նվիրված Հայ ազգային բանաս-
տեղծ Հ. Թուման յանի ծննդյան 100-ամյակին, թարգմ. Հրանտ Ղուկաս յան, Սպահան, 
1069։ 

Բովանդակություն.—Սիամանրո— ՀՄահվան տեսիլք», «Թաղում», «Աղոթք», «Ես 
երգելով կուզեմ մեռնիլ», 0*. Վարուժան—«Մարած օշախ», «Առաշին մեղքը», «Առկայծ 
ճրագ», €Հմայքի աղբյուր», ՌուբԼն Ս և ա կ — « ս յ ո ւ ն ի ն » , «Հայաստան», «Սկեպտիկը», 
«Գիշերին մեշ». Գևորգ Դ ո ւ յ ո ի յ յ ա ն — « Ծ ի ծ ե ռ ն ա կ » , «Մանուշակ». Աշուղ Ջիվանի—а :Կո։գան 
ու կերթան...». Լ. Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն — « Ա շ ո ւ ղ » , «Կռունկ», «Ավերակ», «Լուռ կաց իմ սիրտ», 
«Նոր գարուն». Ալ. Ծատոլր յան— «Հայ Հեղինակի աղոթքը», «Ժողով», «Մեր դարը», 
«Փրկության ուղի», «Այ վարդ լսիր...», «Մի լար բլբուլ», «Կաշառք», «Զանգի ձայնը». 
Հ . Թուման յաէւ—.«Փարվանա», «Ախթամար», «Անուշ» (առաշին երգ), Ավ. Իսահակյւսն— 
«Մայրիկիս», «Ապրում եմ մենակ, մարդկանց մեշ օտար.,.», «Մռայլ բանտիս նեղ 
լուսանցքից», «ՄաՀը», «Կարծես երեկ Էր...», «Ամեն ինչ ունայն», «Աբու-Լալա-ՄաՀա-
րի» երրորդ սուրահ». Շ . Կ ո ւ ր ղ ի ն յ ա ն — « Բ լ բ ո ւ լ ի ն » , «ՋրՀորի մոտ փոքրիկ տղան...», 
«Ես երգիչ եմ սև օրերի.,,», «Հզոր վՀուկ», «Եվ ես երգում եմ կաթիլը վշտի», Վ . Տ ե ր -
յան— «Ինձ թաղիք, երր..,», «Իմ գերեզմանին դուք չմոտենաք...», «Մի փրկություն կա 
միայն,,,», «ԱշխարՀից ես չեմ տրտնշում», «Մենք բոլորս, բոլորս..,», «Երանի չծնվեի», 
«Ես չգիտեմ ու՛ր են տանում», «Երեկո», Ъ. Ձարենց—«Կանցնեն տարիներ», «Առավոտ», 
«Ես իմ անուշ Հայաստանի», «Քամին», Գ. Սսւրյան—«Ծխախոտս», «Խաղալիք», «Ուր 
են արդյոք շտապում», «կւնենք մենք», «Բաժակը», «Դեպի կառափնարան». Լ. Շիրադ— 
«Գարնան շեմին», «Ինչպես երեք աստղեր անշեշ», «Օրորում Էր մայրս անքուն», «Մայրս 
բալիկիս...», «Մայրս», «Սուս, քնած Է բալիկս անուշ», «Նախերգ (Հուշարձան մայրի-
կիս)»-, «Հին աշխարՀը չեմ տեսել...», «Կշեռք». Հ. Սահյան—«Ես քո լույսն Էի», «Վատն 
Է անցնում...», «Իմ ապրած կյանքի», «Լուսաբաց», «Իմ անակնկալ ծննդյան օրից», 
«Բանաստեղծություն», «Գետը», Գ. է մին — «Երգ կռունկի մասին», «Փշատի Հոտ Է գալիս 
գյուղից». Ս. Կապուտիկ յ ա ն — « Հ ո ւ ն ի ս » , «Ոչ, դու կին Էիր ծնվել», «Այս երեկո», «Ասո-
րուհին», «Իմ սիրտը», «Դուք զգում Էիք հողի անձկությունը», 4> Դավթյան — «Կանաչ 
ՀրդեՀ», «Գինով Է Լցվում,..», «Ու ներս սլացավ», «Անձրևից Հետո», «Գարնան անձ-
րևներ», «Հուշ», «Հեք իա թյ>. Պ. Ս և ա կ — « Մ ի ա ն գ ա մ ի ց » ։ «Քո անունը», «Ձեռքերը նե-
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դուց», «Վերնադիրը վերջում ( 2 ) » , «Վերնադիրը վերջում», «Դու», -«Ամենալավ...». 
Պ. ' հ ւ ւ ր յ ա ն — « Ի ՛ ՛ ն չ կսեն», է Լճակ», «Իմ մահը», «Տրտունջք», վ . Թեքեյան — «Արեը», 
«Քո հիշատակը ալս գիշեր», «Կարավանը», «Ասուպներ», «Վախճան». Մ. Մ ե ծ ա ր ե ն ց — 
«Վերադարձի երգ», «Գիշերն անուշ Է...», «Վայրկյան», «Սիրերգ», «Մահը», «Մթնշաղ-
ներ». Մուշեղ իշխան, (Բեյրոլթ) — «Ողջույն քեզ կյանք». Արամ Գաոոնե, (Իրան) — 
«Հուդա». Ջուփկ Միրղայան, (Իրան) — «Մահվան հետ», «Նվիրում», «Նավակը», «Սեր 
անսահման», «Դրդշանք», «ճակատագիրը», «Երկվորյակը», «Ոտքի հետքեր», «Կարնա-
վալ», «Վամպիր», «Լրացում», «СаП^Ыв', «Կոճղերը գլխատված», «Մենակ», «Վերշին 
բաժակը», «Պարտվածներ», «Կապույտ մարգարիտ», «Մի ոտքի վրա», «Դանդաղեցրու 
ինձ տեր...», «Ինքնություն», «Մաղթերգ», «1Տ55», «Կը գամ», «Ձայնը»։ 

Ունի նախաբան՝ թարգմանչի կողմից և «Համառոտ ակնարկ հայ գրականության 
տեսության վերաբերյալ», որտեղ թարգմանիչը անդրադառնում Է հայ պոեզիայի ա֊ 
ռ անձնահատուկ կողմերի վրա։ 

>' ' о Ч х з ^ — ՛ ; ՝ о У ^ 3՝ ^ է ^ յ Հ ֊ - յ 
՛ծ ' ^ Լ - օ Ա յ յ ^ ^ յ ^ յ » յ յ ^ - յ Ա յ ^ ^ յ ֊ - օ 

1ГРЛ 

6. «Կռունկ», Սփյուռքահայ բանաստեղծների հատընտիր, թարգմ.— Հր անտ Ղռւ-

կասյան, Սպահան, 1960։ 

Բովանդակությոմ։.—Դև, Արշի, Աշոտ Ասլըն, Գալուստ Խանենց, Արշավիր Մկրտիչ, 

Արմանդ, Գառնիկ Ագարյան, Ալիսիա Կիրակոսյան (Արգենտինա), Շ Այր լ Ազնաուր 

(Ֆրանսիա), Շահանդուխտ*։ 

Յուրաքանչյուր բանաստեղծի մասին թարգմանիչը տվել Է կենսագրական համառոտ 

տեղեկություններ։ 

)\ 5 ԼՏ^յ^ ' о Ч ) է-5^)՝ О У 1 - ^ У*-^ 3՝ 
ււ-гч 

7. «Հուշամատյան Բ՚ոլմանյանի» (նվիրված բանաստեղծի ծննդյան 100-ամյակին), 
թարգմ.—Նադեր Նագեբփուր, Հ. Ա. Սայե (պարսիկ ժամանակակից նշանավոր բանաս-
տեղծներ), Գալուստ Խանենցի, Ռ. Բենի համագործակցությամբ (իրանահայ բանաս-
տեղծներ), Թեհրան, 1969։ 

Բովանդակություն. — «ՎայրԷշք», «Անդարձ ճամբորդներ», «Այվազովսկոլ նկարի 
աոշև»յ «Աստղերի հետ», «Փարվանա», «Թմկաբերդի առումը»։ 

Նկարազարդումը՝ իրանահայ նկարիչ Էդիկ Այվազյանի։ 

Ունի պարսիկ թարգմանիչների խոսքը և բանաստեղծի համառոտ կենսագրությունը։ 

< Ա 1 _ ~ » Л . Л Լ_Յ — . — А — 

1грл о ՝ ^ - 1 ' ' О * V 'ւյ֊Հ-ձւՀ-Հ՜՜՚^Հ 

8. «Հովհաննես Թումանյան», Հայ ազգային բանաստեղծի ծննդյան 100-ամ յակի 

առթիվ, թարգմ. — Ալեք (Խաչատրյան), Ւեհրան, 1969։ 

* Նշված բանաստեղծների երկերի հայերեն բնագիրը ձեռքի տակ չունենալու պատ-

ճառով անկարող եղանք թարգմանված բանաստեղծությունների վերնագրերը ներկա-

յացնել։ 
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Բովանդակություն. — * Փ արվանա*, «Ախթամար», «Անուշ»։ 
Տրված է բանաստեղծի Համառոտ կեն սա դրությունը։ 

0. քքԱասնա ձոերյԱք թարդմ, — Գեորդիս Աղասի, դոկտ. Ալեքսանդր Պատմադրյան, 
Թեհրան, 1068։ 

՛եկ. 2. «Անուշ» խորադիրը կրող Հայ բանաստեղծությունների 
ժողովածուն։ Թարգմանություն Հրատ Ղուկասյանի, 

Սպահան, 1969 թ.։ 

Թարգմանությունը կատարված է արձակ։ Ունի աղբյուրների ցանկ։ Զետեղված են 
ԹեՀրանի հայոց թեմի առաշնորդ Արտակ արքեպիսկոպոսի գնահատականի խոսքը «Սա-
սունցի Դավիթ» դյուցազնավեպի մասին (հայերեն, պարսկերեն) և թարգմանիչների 
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<гխոսքը» էպոսի նշանակության և հայ-պարսկական մշակութային կապերի սերտ հա֊ 

մա գործակցության մասին։ 

« ^ ե լ ^ Ь ч̂ХЗ Լ * յ յ \ 
10. «Մայրականը հայ գրականության մեշ», թարգմ.— Աչ&ք Խաչատրյան, Թեհրան, 

1972։ 
Բովանդակություն,—Հ. Շ ի ո ս ղ — « Կ շ ե ռ ք » , «Թե մայրիկիս սիրտը քամես...*, «Մրոտ, 

ինչպես մի հին ճրագ...», «Մայր իմ, մի մազդ էլ սպիտակելիս...», «Ասում են...я, 
«Բարձր սարի վրա վանք*, «Անցորդ, խոնարհիր...я, «Գիր չգիտե մայրս ծեր...», «Մայ-
րըս բալիկիս.՛.»} «Դարդս տվի հովերին...», «Սուս, քնած է բալիկս անուշ...», «Դու 
Արագածն ես...»տ «Ինչպես երեք աստզեր անշեջ...» «Կինը ճրագ...», «Մայրս փոքրիկ...», 
«Երբ մանուկ Էի...», «Նախերգանք», «Հին աշխարհը չեմ տեսել...», Ավ. Իսահակյան— 
«Դարդը սրտիս...», «Երազիս տեսա, որ մայրս թշվառ...». I) . Կապուտիկյան — «Մայրի-
կիս»» СГ&Ш չդարձավ որդիդ կովից...». Լ. Սահյան— «Ինչ անեմ մայրիկ...». Գ. IIար-
յ ա ն — «Ծիծեռնակները», «Սիրտս բեկված նստեի ես...». Պ. Ս և ա կ — « Մ ո ր ձեռքերը». 
Դ. վ ա ր ո ւ ժ ա ն — « Ա ռ կ ա յ ծ ճրագ». Ս ի ա մ ա ն ր ո — « Ե ղ բ ա յ ր ն իր եղբորը». Ա. Սահակյան— 
«Մայրիկիս», «Մայրիկիս». Ալ. Խ ա չ ո ւ ն ց — « Մ ա յ ր ս » , ձաւ ՚մանդուխւււ—«Մայրիկիս» . Խա-
չիկ Գրի ց ո ր յ ա ն — « Մ ո ր ս » . Ա ղ ա վ ն ի — « Մ ա յ ր ի կ ի ս » ։ 

Հրատարակող Ղուկաս Կարապետյան, գեղ« ձևավորումը՝ նորիկ Աղաչան յանի։ 
Ժողովածուն ոմէի ա ռաջա բան և հայ պոեզիայի մասին պարսկական մամուլում 

լույս տեսած կարծիքների հավաքածո։ 

1Г01 \ 

11. «Անլռելի զանգակատուն», Հատընտիր՝ Պարույր Սևակի «Մարդը ափի մեջ» և 

«Եղիցի լույս» խորագրով ժողովածուներից» թարգմ.—Ալեք (Խաչատրյան), հրատարա-
կիչ Ղուկաս Կարապետյան, Թեհրան, 1978։ 

Ժողովածուն ունի նախաբան, որ գրել Է պարսիկ բանասեր Քեյումարս Մ ո նշի ղազեն։ 
Ոմէի համառոտ ակնարկ Պարույր Սևակի ստեղծագործական կյանքի և արվեստի 

մասին և արտատպած մահախոսականներ՝ գրված հայ և ռուս նշանավոր գրողների կող-
մից։ 

Ժողովածուն ընդգրկում Է. 
«Եվ այր միճ Մաշտոց անուն...» (պոեմ), «նոր ծանոթություն», «Վարք մեծաց», 

«Լաց Էլ կա, լաց Էլ...», «Դու», «Խաղալիք սարքողը», «Դիմակների փոփոխությոմէ հօ-
գուտ անդիմականության», «Միայնակ ծառը», «Վերնադիրը վերջում», «Անվերնագիր», 
«Վերնադիրը վերջում», «Վերնադիրը վերջում», «Վերնադիրը վերջում», «Վերնադիրը 
վերջում», «Ես չեմ որոնում», «Ուղտի օրինակով», «Անմեղ մեղավոր», «Դիմակահան-
դեսի գլխավորը», «ճամփորդություն դեպի ետ», «Բարի իրիկուն», «Արթնացող ժամա-
ցույց», «Ամեն սերունդ», Գիշերն ու ես», «Առաջադրանք համայն աշխարհի....», «Դի-
մում եմ պահանջելու պես», «Դարակեսի հիմնը», «Բանաստեղծներ»։ 

1Г0У ' о Ц ^ Ч - Ь ^ Օ - ^ ? * 
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յվքւ : յ 

Ц. 3. էԱնլոհլի զանգակատուն» խորագիրը կրող Պարույր Սևակի հատընտիրը 
պարսկերէն։ Թարգմանություն Ալեք Խաչատրյանի, Թեհրան, 1979 թ., 



Հովհաննես Թուման յան, «էյ վաթան..., էյ վաթան...» (ժողովածու), թարգմ. Ահ-

մադ Նուրի-զադե, Թե հրան 1978։ 

Ծանոթ. Թարգմանիչը Հ. Թուման յանի «Արտուտի երգը» (ժողովրդական ավանդու-
թյուն) չափածո ստեղծագործությունը վերածելով արձակ բանաստեղծության, այն վեր-
նագրել է տեքստում եղած արտուտի խոսքերով «Վայ վաթան... վայ վաթան» և ժողո-
վածուն հրատարակել է նույն խորագրով։ Ընդգրկում է «Արտուտի երգը ( է յ վաթան... 
էյ վաթան...)ւ «Իմ ընկեր նեսոն», «Գիքորը» և «Քաշ նաղարը»։ 

Ժողովածո մ։ ունի Հ. Թուման յան ի մասին հակիրճ ծանոթագրություն 

1Г0У < « ^ Ա Տ Ա յ Յ յ - Օ ^ * 
ծ . Յարենց, «Կարմիր երգեր» (ժողովածու), թարղմ., Ահմադ նուրի-զադե, Թեհրան, 

1959։ Ընդգրկում է «Լեն ինն ու Ալին», «Ամենապոեմ», «Բալլադ Վլադիմիր է՚լյիշի։ մու-

ժիկի ե մի զույգ կոշիկի մասին»։ ժողովածուն ունի համառոտ ծանոթագրություն Ե. 

Չարենցի մասին։ 

14 VI 

Գալուստ Խանենց, «Բարև քեզ մարգ» բանաստեղծությունների ժողովածու, թարգմ., 

Ահմեդ Նուրի-զադե, Թեհրան, 1976։ 

ժոզովածուձ ընդգրկում Է բանաստեղծի շուրշ 119 քերթվածները։ 

Ժողովածուի առաշին Էշերում թարգմանիչը ներկայացնում Է իր անահաւ բանաս-

տեղծին։ 

հՀ)}*՝* - -Дч-^У 'уАХй « Л ք1ևս» < յ֊յԼձձ 
1ГЧУ ՚0>\} 

Հ Ա Յ ԴԱՍԱԿԱՆ ԳՐՈՂՆԵՐ 

Ահարոնյան Ավետիս 

«հայը», թարգմ.—Վահագն Հաշյան, (Մյուս տվյալները մեզ անհայտ են)։ 

«Արցունքի հովիտը», թարգմ.—Մաթևոս-խան Մ ելիք յան, Թեհրան, 1910։ 

՚ ՀյՆՏ֊Հ^Հյ, ևԼ ̂ յ յ ^ ֊ ճ և օ ГЛ . ֊Հ-յՅ I — 1 յ 

ժր* 1 г " О У * 3 ' 
«Դու մի լացիր...», (Թարգմանիչը անհայտ Է), «Սոխան» ամսագիր, М 10, Թեհ-

րան, 1954, Էշ 853։ 

лог м г г г м« օյԱ-^օ < Լ օ յ յ Ь ь Т :յ\ 

Դոդոխյան Գեորգ 

«Ծիծեռնակ», «Սիրուն մանուշակ», թարգմ.—Հր անտ Ղուկասյան։ «Անուշ», Հայ 

բանաստեղծության հատընտիր, Թեհրան, 1969, Էշ 68։ 

Աօ ^ յ ւ - ձ ^ ճ օ ^ ւ Հ Տ յ ձ յ ձ շ Յ Հ է ՚ Հ չ կ ^ Ա յ Տ յ ձ ^ * ։ Ա Ա ^ Յ ՚•ծ-ձՏ-ԼՀձ^*՚ 

1Л « | Г р Л " с з - 5 ^ ՝ 

:302 



Թումանյան Հովհաննես 

«Իմ ընկեր Նեսոն», թարգմ. — Արամայիս Արզումանյան, 

сՊատմվածքներ», (ժողովածու), Թավրիղ, 1947, էշ 1С։ 

—>•>՝ ^ կ յ Լ Տ — ՚ հ հ և } և օ յ ՝ М. . ^-օ 

Ո « 1 Г П 

«Գիքորը», թարգմ.—Հայկ Գարագաշ, «Հայկական պատմվածքներ»^ (ժողովածու), 

Թեհրան, 1957, էշ 147, 

յ > . 1 Г Г 1 Հ յ \ յ - է ձ ' ս ^ ; ՝ • * 

«Ետ եկեք...», «Ետ չեկավ...», «Ծով է իմ վիշտն», «Երազումս մի մաքի...» Քառ-

յակներ, թարգմ. — Անգո, «Փայամե նավին» ամսագիր, Л? 4, Թեհրան, 1962, էշ 19։ 

ծձ ս «^յօէ յ>՚ ЧС*. ' г С - ^ յ օ յ Լ յ յ 
14 ^ «ււ-քւ «ք « ^ յ յ Յ ք Լ օ » 

«Ահմեղը», թարգմ Անգո, «Փայամե նավին» ամսագիր, Л5 2, Թեհրան, 1962, էշ 
22, 

ГГ «1гр1 'Г ք Ц-յ. Л^лл «_յյօ\ Л , ֊ . ^ յ 
«Գիքորը», թարգմ. — Արա Հովհաննիսյան, «Փայամե նավին» ամսագիր, Л6 11—12, 

Թեհրան, 1964, էշ 68։ 

1Л ^ р 
«Թումանյանի հին հայկական հեքիաթները» (աոանձին գրքով), թարգմ. — Ալեք Ղա-

զար յան, Թեհրան, 1968։ 

Բովանդակություն.—«Անխելք մարդը», «Սուտասանը», «Պոչատ Աղվեսը», «Չախ-

չախ թագավորը», «Քաշ նազարը», «Տերն ու ծառան», «հոսող ձուկը», «Կռնատ աղշի-

կը», *Կացին ախպեր», «Ուլիկը», «Բարեկենդանը», «Եդեմական ծաղիկը», «Անբան Հու-

ռին», «Կիկոսի մահը», «Ձախորդ Փանոսի հեքիաթը», «Ոսկու կարասը», «Անհաղթ աք-

լորը», «Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ», 

Տրված է բանաստեղծի համառոտ կենսագրությունը, 

О У*— 3 « ^Ա->Լ .>3 У ՝ О * * ^ Ь ы о и л 

«Ախթամար», թարգմ.— Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներգություն», Հայ բա-
նաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, էշ 53, 

0 Г ч г р у 

«Պանդուխտ իմ քույրիկ», թարգմ.—Ալեք (Խաչատրյան), «Խուշե» ամսագիր, М 549, 
Թեհրան, 1966, էշ 23, 

Տրված է բանաստեղծի համառոտ կենսագրությունը և Վալերի Բրյուսովի կարծիքը 
պոետի մասին, 

г г ^ ч г р о 0 ) 1 օ - 2 > л Ц - в « ( ^ և յ յ ^ Ա - ե Լ ) ւ»Ս\ Ա կ ^ յ «Հյյձձ» 

ՅՕՅ 



'NN-^•••'1 թարգմ.— Ալեք Խաչատրյան, «Խուշե» ամսագիր, .V 54Տ, Թեհրան, 

1966, էշ 13։ 

II- '1гре ՚ Հ } \ յ - է յ 'Эрл А К Л 
«Փ արվանա», «Ախթամար», «Անուշ» (առաշին երգ), թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, 

«Հովհաննես Թումանյան, ծննդյան 100-ամյակի առթիվ» (ժողովածու), Թեհրան, 1969, 
Էշ 21, 30, 37, 

նկ. 4. Հովհաննես Թուման յանի հեքիաթների ժողովածուն։ 
Թարգմանություն Ալեք Ղաղարյանի, Թեհրան, 1968 թ.։ 

՚ ւ հ > >1.13 ՜ \ յ ՚ «&ձ\շյձ » 

ГУ «г« 'Н , յ> «1грл 'հ^Հ-հ* 'յՍսւ^ 
«Փարվանա», «Ախթամար», «Անուշ» (առաշին երգ), թարգմ.—Հրանտ Ղակասյան, 

«Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, Էշ 100, 110, 117։ 
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||У » | | . « I - «ГГрА 
«Ախթամար», (առանձին գրբովւ պատկերազարդ) , թարգմ.—Վարդան Մելիքյան, 

Երևան, 1972։ 

1ЧУГ С ^ И ^ А Ь С Л » 0 \ Շ և 2 Յ Օ \ « ^ Ա Տ Լ Յ - Օ ^ Լ Օ Ա » ^ ՝ . • * ֊ , ֊%.ՅՅ «V 

՛Ակ. Տ. Թուման յանի «Փարվանա», «Ախթամար» և «Անուշ» 

ստեղծագործությունները, բանաստեղծի ծննդյան 
100-ամյակի առթիվ։ Թարգմանություն Ալեք Խաչատրյանի, 

Թեհրան, 1969 թ.։ 

«Եղչերուն» (թարգմանիչը անհայտ Է), «Օմիդե Իրան» ամսագիր, М 781, Թեհրան, 
1969, 

Տրված Է նաև բանաստեղծի լուսանկարը։ 

1ГРЛ «УЛ1 Օ^Ա^Օ . Л — < 0 . = Ь Л 
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«Անուշէ (արձակի վերածված), թարգմ Մ. Աբեթին, «Էթելաաթե շավանան» ամ-

սագիր, М 150, Թեհրան, 19Տ9. 

«Աստղերի հետ», թարգմ. — Արման Հարությունյան, «Փոստն Իրան» ամսագիր, Л? 24, 

Թեհրան, 1969, Էշ 8։ 

•էք օ_;Ա-.ձ " 0 ՝ յ — и С — — յ » ձՏգ* 1Ь» 

էիս՛ ընկեր Նեսոն» (աոանձին գրքով), թարգմ.—Այոլզալի Բախշի, Թեհրան, 1978։ 

1ГЭУ ( յ^ յ^օ ур ՚ >..3 ՀՀ* (Յ^ձյ» 
*Արտուտի երգը» ( է յ վաթան... Էյ վաթան...), էԻմ ընկեր Նեսոն», «Գիքորը», 

«Քաշ նազարը», թարգմ՛. — Ահմադ Նոլրի-զադե։ 

Հ. Թուման յան, «Էյ վաթան.-. Էյ վաթան...», ժողովածու, թարգմ. Ահմադ Նուրի-

ղագե, Թեհրան, 1978։ 

1Г0У յ 

Իսահակյան Ավետիք 

«Սաադիի վերշին գարունը», «Երշանկության իմաստը», «Չինգիզ խանը», «Ռաբբի 
Հիլլել», թարգմ Արամայիս Արղումանյան, «Պատմվածքներ» (ժողովածու), Թավրիզ, 
1947, Էշ 32—42։ 

քք ՛է"г *1гп 'իյ^Հ ^ЦЛХлЛ»» ՚Հ)Ա*Այլ}յէ 

«Սաադիի վերշին գարունը», թարգմ.—Ստիֆըն (Սեպուհ), Պարթևյան։ 
Մանրամասնություններն անհայտ են։ 
«Աբու֊Լալա-Մ ահարի», թարգմ.—Հրանտ Ղուկաս յան, «Արմաղան» ամսագիր, Лէ 5— 

6, Թեհրան, 1966, Էշ 242, 
նույնի շարունակ. «Արմաղան», 7, Էշ 319—324։ 
նույնի շարոձակ. «Արմաղան», К 8, Էշ 359—363։ 
Նույնի շարունակ. «Արմաղան», Лг 9, Էշ 409—413։ 

««Օ՛ "-"У* ձձգ* — Լ л» 

1ГрО «Ч «Л «V «1 « 0 

«Արու-Լալա֊Մահարի», թարգմ.— Ալեք Խաչատրյան, «Խոլշե» ամսագիր, М 30, 31, 

32, Թեհրան, 1966։ 
Տրված Է պոետի համառոտ կենսագրականը։ 

քք 1>» '11"р0 ՛քք '1-1 ' Г . 
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«Օտար ամաչի ճամփեքի վրա», թարգմ.—Հր անտ Ղոլկասյան, «Բագն Սաեբ» ժո-
ղովածու, 9-րդ տարի, Սպահան, 1967, էշ 320։ 

гг . ^ ч т յ ս » 
«Սև աչերեն...а, թարգմ.—Հրանտ Ղռւկասյան, «Բազե Սաեբа, ժողովածու, 10-րգ 

տարի, Սպահան, 1968, էշ 704։ 

յ յ լ лл ք.1 >» длъъзуь » ^ I с »•՛՛՛• * 
V.? Чг-рУ 

«Օտար ամաչի ճամփեքի վրա»։ Չափածոյի է վերածել (Հրանտ Հռւկասյանի ազատ 
թարգմանության հիման վրա) Արղոլ Հոսեյն Ջ ա լա լյան ը (Հալալի)։ «Բաղն Սաեբа ժո-
ղովածու, 9-րդ տարի, Սպահան, 1967, էշ 590։ 

« ( ^ Л Ц . ) յ ) «ծձճ^Հ О ^ А А . ^ և է օ ^ Ա-^յ» 

0 4 . ^յ* յ Ա օ с ձ1-օէկ» 

«Դարդը иրտիиа, «Աբոլ֊Լալա֊Մահարի» (երեք սուրահ), թարգմ. — Ալեք Խաչատըր-
յան, «Վշտի դյուցագներգությոմ,» , Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, 
կ 29—31։ 

«Աբու-Լալա-Մահարի» (աոանձին գրքով), թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, Թեհրան, 
1968։ 

Տրված է առաշաբան և պոետի հակիրճ կենսագրությունը։ Աոաշաբանոլմ մեշ բեր-
ված է «Դարդը սրտիսа բանաստեղծության թարգմանությունը։ 

Դիրքը հրատարակվել է «Խոլշե» ամսագրի նախաձեռնությամբ։ 

1ГՄայրիկիսа, «Ապրում եմ մենակ, մարդկանց մեշ օտար...», «Մռայլ բանտիս նեղ 
լուսանցքից», «Մահը», «Կարծես՝ երեկ էր», «Աբու-Լալա-Մահարի» (3-րդ սուրահ), 
թարգմ.—Հրանտ Ղ«ւկասյան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 
1969, էշ 131, 

< է յ շ ՛ է մ ք * » ՛ Կ * •«քյ> էօ <)0> 

Հյ,\յ*\ձ> уЯ ձ ^ Օ ^ յ ք յ Հ Г ^ ^ З Ь , Հչկ^ԱշՏ '.ձ^յՅ ՚ (օ^^ 

1П Чгрл 
«Դարդը սրտիս...», «Երագիս տեսա, որ մայրս թշվառ...», թարգմ. — Ալեք Խաչա-

տըրյան, «Մայրականը հայ գրականության մեշ» (ժողովածու), Թեհրան, 1972, Էշ 27— 
29* 

ГЧ-ГУ ^ «1Г01 
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Ծատույւյան Ալեքսանդր 

«Մենակ ճամփորդ եմ», թարգմ Ալեք Խաչատրյան, «Խոլշե» ամսագիր, X 547, 

Թեհրան, 1966, Էշ 27։ 
Տրված Է բանաստեղծի համառոտ կենսագրությունը: 

ГУ Мг?0 
я Ծովի առաշ», թարգմ.— Ալեք Խաչատրյան, «Խոլշե» ամսագիր, Л* 554, Թեհրան, 

1966, Էշ 40։ 

1Ц-քօ Հ յ ՚ 00ք ՕյԱ-^մ ՚ ւ Օ յ ^ . » ծձգՀ, ' ^ Լ տ յ յ յ Ա ֊ - Ա ֊ ւ1Ս\ « յ 

V ՝* 
«Մի լար բլբուլ», թարգմ. — Մոհամմադ Ջիա Հաշթրուդի (թարգմանված Է թե' ար-

ձակ և թե՛ չափածո), VԱնղա» ամսագիր, Л5 1, Սպահան, 1965, Էշ 16։ Հյ «I օ յ Ս — է Ա ւ ^ յ '^у^ХЛ^л 
Ո ^ 

էժողով» թարգմ.—Հր անտ Ղուկաս յան, է Բազե Սաեբ» ժողովածու, 11-րդ տարի, 
Սպահան, 1969, Էշ 192г 

1ЧГ յ » мгрл 
էՀայ հեղինակի աղոթքը», «ժողով», «Մեր դարը», «Փրկության ուղի», «Այ վարդ 

լսիր...», «Մի լար բլբուլ...», «Կաշառք», «Զանգի ձայնը». 

թարգմ.—Հրանա ՂՈԼԿաէւյան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպա-

հան, 1969, Էշ 78։ 

ք ^ յ է տ ճ ^ յ Л а IV ՜՜ * * ւԼօ Օ յ * * ՚ 

УЛ 'IГрЛ у Л л ^ Հ օ ^ յ Տ ^ ձ 

Կա)1ւլ]ւնյան Շուշսւնիկ 

«Արծիվը», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, «Խուշե» ամսագիր, № 552, Թեհրան, 1969, 

Էշ 29, 
Տրված Է բանաստեղծուհու կենսագրությունը (համառոտ), 

1!-ք0 4 в в Г ^ «օԿւյ^Ա-Ա. 

«Արծիվը», «Աղչիկը», թարգմ Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներգություն», 
Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1969, Էշ 69— 73։ 

уЯ ձ А&увы Соу̂ >о\ Ц-Ա. ւձԱ \ V <«՝ւ__>Աւտ> 
УГ-1Ч լ ք ЧГрЛ 

«Բլբուլին», «Ջրհորի մոտ փոքրիկ տղան», «Ես երգիչ եմ սև օրերի», «Հզոր վհուկ», 
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«եվ ես երգում եմ կաթիլը վշտի», թարգմ.—Հրանտ Ղոլկասւանյ «Անուշ», Հայ բանաս-
տեղծության Հատընտիր, Սպահան, 1963, էշ 146—152։ 

— \ յ օ . յ ֊ յ \ у\ ^օձձ հհ*.» Աօ» ՛է ՀՀ*.։ ՚ ' « - յ^ յօ^օ» 

«Ջրհորի մոտ փոքրիկ աղան», թարգմ.—Հրանտ Ղ"ւկասյան, «Բաղե Սաեբ» ժողո-

վաձոլ, 11-րդ տարի, Սպահան, 1969, Էշ 256։ 

ՀՀԿ—Լ*>\ յ ս «^ձէ^օէկ» АяуъЯ-л ' ^ Ա - ^ Ւ Տ Օ ' ՅՕՒ^. * :Л , Հ 

г 0 1 ^ « i г р л 

Նա լր անդ յսւն Միքայել 

«Ազատություն», թարգմ. — Ազատ Ներոլս, «Պատկերներ հայ գրականությունից» 
Հժողովածու), Թեհրան, 1945, Էշ 32։ 

г г ^ ч г г р յ 1 ^ ^ ' լ ֊ ՚ Տ յ * 

Հովհաննիսյան Հովհաննես 
«Կուզեի լինել», «Ինձ մի սիրիր», «Բավական Է լաս», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, 

«Խուշե» ամսագիր, Л5 547, Թեհրան, 1966, Էշ 30։ 

Տրված Է բանաստեղծի համառոտ կենսադրությոմւը։ 

ձձ֊-գ* Լ=֊.Ա֊ մԱ\ ՝ « յ 1 յ ֊ յ Օ » ՝ Г 

Г . ՛ ա ք О ՛օք՝ . ' օ յ Ա - ձ էծ-Լ^տ-» 

«Լուռ կաց իմ սիրտ...», թարգմ.—Հրանտ Ղռւկասյան, Բաղե Սաեբ» ժողովածու, 

Ձ-րդ տարի, Սպահան, 1967, Էշ 704։ 

Հ)\—Հյւ—*օ\ '<»-{—•> յ ս » «լ-^Լօ էկ» Алу+мл ,х>\уь -.ծ., յ 

«Լուռ կաց իմ սիրտ...», թարգմ. — Աբդոլ Հոսեյն Ջ ա լա լյան, «Բաղե Սաեբ» ժողո-
վածու, 11-րդ տարի, Սպահան, 1969, Էշ 205։ 

՚ք*>յ>Կ. յ ւ - ԷԼ.?» ДЛУ^ЯСЛ ՛ Հ Հ լ յ ւ և ս . \ : 0 յ յ ւ Տ \ > Տ յ Հ Ո^Աք» 
г . 0 '1грл 

«Աշուղ», «Կռունկ», «Ավերակ», «Լուռ կաց իմ սիրտ», «Նոր գարուն», թարգմ.— 
Հրանտ Ղ«ւկասյան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, էշ 
79—85, 

'СО) 13 ^ Լ ^ » - « ծ . ' « А — ^ у у ' С Ц У » • է ^ Հ Լ ^ . » 

ЛО-УЧ յ > М г р л 0 у Ц о յ \ 

Ъшг-Դոս 
«Սև փողերի տոկոսը», «Ես և նա», թարգմ.— Արամայիս Արզումանյան, «Պաս 

մըվածքներ» (ժողովածու), Թավրիզ, 1947, էշ 6, 
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Г ^ '1ГП բ յ ^ Յ ' « ^ Լ ^ Լ ^ Լ ^ յ » 
«Մարդու աչքը» (ավանդություն), թարգմ.—Հրանա Ղուկաս յան, «Սեփիդ о սի յահ»-

ամսագիր, лг 820, Թեհրան, 1969, էէ 51—571 

'АГ- « ; Ա - ' « Տ Ա - — ) . Л Л - — Л Л Л - О Л Л У Ь ' „ Յ ^ ^ ^ Յ Ա Ն » 

в\'_Э1 յ > МгрА 

Շիրվանզաւյհ Ալեքսանդր 

«Ֆաթման ե Ասադը» (թարգմանիչն անհայտ Է), «Սաադաթե բաշար» շաբաթաթերթ, 
Թեհրան, 19*5։ 

«Ֆաթման և Ասադը», ինչպես նաև «Կրակ» և «Քաոս» վեպից մի հատված 1945 
թվականին տպագրվել են նաև «Իրանե քոնոմէի» (Այսօրվա Իրանը) շաբաթաթերթումէ 
Մեզ չի հաշոզվել այդ թերթերը ձեռք բերելէ 

Բացի այս, 30֊ական թվականներին պարսիկ հռչակավոր բանաստեղծ Մալեք օշ 
Շռարայի և Հայկ Գարադաշի կողմից թարգմանվել, սակայն չի հրատարակվել Շիր վան-
զադեի «Պատվի համար» պիեսըI 

Տե՛ս «Արտիստը» պարսկ. թարգմանության աոաշաբան։ 
«Արտիստը» (առանձին գրքով), թարգմ.— Արա Հովհաննիսյան (յ1ոհաննես), Թեհ-

րան, 1945։ 
Տրված Է հեղինակի համառոտ կենսագրությունը, լուսանկարը։ 

Հ)*—ОЬ,—ձձ յ\ - ( յ - յ Լ է ^ . ) \>Т «-^Ա^- ֊Օյէ» 

«Ո՛վ Է մայրը», թարգմ.—Հայկ Գարագաշ, «Հայկական պատմվածքներ» ժողովա-
ծու, Թեհրան, 1957, էէ 1*» 

«Արտիստը» (առանձին գրքով), թարգմ.—Քաթրին Սիմոն յան, Թավրիզ, 1958։ 

1ГГУ իյՀ^ ' ^ ' -^« -ք * " 1 

«Ոսկի գրչիդ մատաղ», թարգմ.—Անգո, «Փայամե նավին» ամսագիր, Л? 8—9, 

Թեհրան, 1963, էէ 20։ 

' грг 'Ч'Л ձ^-գ-* . с О \ ( _ , Ы Х ь ^Дз 
г. 

«Արտիստը», թարգմ. — Աղասի Հովհաննիսյան (տարեթիվը և վայրը մեզ անհայտ են)է 
«Քաոս» (հատված վեպից), (թարգմանիչն անհայտ Է), «հէորասան» օրաթերթ,. 

№ 5292, Մեշհեդ, 1967։ 
«Արտիստը», թարգմ. — Գավիթ Խաչատրյան, «Փոսթե Իրան» ամսագիր, Л? 68—69, 

Թեհրան, 1969։ 

'П—-.Л օ% Ա. Հօ «О 9М ՝.ձ . у^З էւՏ • 1 > 
|ГрЛ 
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«նամակը», թարգմ. — Դա վիթ Խաչատրյան, «Սեփիդ ռ սիյահ» ամսագիր, X 821, 
С ե՛կան, 1969, Էշ 35—44, 

'АП օյԱ-ձ ,еЦь~> ^ յ ֊ Հ — л — յ Օ յ \ > յ «Ս» 
ք ք - ֊ Հ ^ Բ ' | ГрЛ 

«Ո՞վ Է մայրը»• (թարգմանիչն անհայտ Է), « Սեփիգ о и ի յահл ամսագիր, X 351, 
Թեհրան, 1960, Էշ 43, 

Տրված է համառոտ ծանոթագրություն հեղինակի և նրա գրական գործունեության 
մասին, 

քք- '1ГГЧ ' г о 1 ' ' еЦ-^ • ծձգ* օ Ա » 

Ջիվանի Աշուղ 

гԿոլգան ու կերթան», թարգմ.—Հրանտ Ղ ոլկասյան, «Անուշ3, Հայ բանաստեղծու-
թյան հատընտիր, Սպահան, 1969, էշ 73է 

уЯ—ձ ^ օ Օ — Հ ՜ Տ յ * €<У>У—'оЦ^^У1՝ « 5 
VI" ԼՔ> '1ГРЛ О У 1 ^ 1 

«Կոլգան ու կեբթանՅ, թարգմ.—Արգոլ Հոսեյն Զա լա լյան, сԲաղե ՍաեբՅ ժողովա-

ծու, 11-րդ տարի, Սպահան, 1969, Էշ 291, 

յ» ' ^ЦЛДл. օ յ յ ձ Ն յ է յ ձ соод^и^ 2 յ - օ ւ ^ Հ յ 

Տերյան Վահան 

«Ցնորք3, թարգմ.— Ալեք (Խաչատրյան), «ԽոլշեՅ ամսագիր՜։, էէ 550, Թեհրան, 

1966, Էշ 28, 
Տրված Է պոետի համառոտ կենսագրությունը, 

Чгро '00 օ^Ա-ձ «ծ-ձ^ձ.» ձձգ*, ' ( ^ ե լ ^ յ Ա ֊ - Ա . ) ւձՍ\ ' ^ Ь ^ А » 
«Ինձ թաղեք, երբ...3, թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե ՍաեբՅ ժողովածու, 

9-րդ տարի, Սպահան, 1968, Էշ 24, 

^ կ յ Լ օ Գ յ ս ֊ յ о Էկ3 '^ս—ւտ^տ Օ չ Հ - ս » 

՛ք ժ' ч г г у 
«Ինձ թաղեք, երբ...», թարգմ.—Աբղոլ Հոսեյն Ջ ա լա լյան, «Բազե ՍաեբՅ ժողովա-

ծու, 9-րդ տարի, Սպահան, 1968, Էշ 270, 

«о ձ,Լւ> о :уя Հ-) у> «ՀԼՅՀՀ**» 
ГУ. ЧгрУ հհ 

«Ես չգիտեմ- ուր են տանում», թարգմ.—Հրանտ ՂՈԼկասյան, «Բաղե Սաեբ» ժո-
ղովածու, 9-րդ տարի, Սպահան, 1967, Էշ 128, 

1ГЛ '|Гр1 ՀՀՆհ*.*Օ\ 
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«Աշխարհից ես չեմ տրտնշում», «Երեկո», թարգմ Հրանա Ղուկասյան, «Բազէ 

Սաերа ժողովածու, 9-րդ տարի, Սպահան, 1967, Էշ 192 և 384։ 

^ կ յ ս > 1 ' ^ ^ յ յ ս ՚ յ «ւ^ձևօէЬл ^ ы յ ֊ ւ Լ յ ւ ^յև» ւ» 
глр Ччг Мгрт 

«Իմ գերեզմանին դուք չմոտենաք...а, թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բազե Սաերа 
ժողովածու, 9-րդ տարի, Սպահան, 1967, էշ 320։ 

|,-քւ յ ս ֊ յ « ^ Հ Տ Լ Հ > շկ* ЛлуъАл ՝*)\у*> 

гг. • 
«Աշխարհից ես չեմ տրտնշումа, թարգմ.—Արղոլ Հոսեյն Զա լա լյան, «Բազե Սաեր> 

ժողովածու, 11-րդ տարի, Սպահան, 1969, էշ 716։ 

VII с ? '1грл 
«Ինձ թաղեք, երր...а, «Իմ գերեզմանին գոլք չմոտենաք...а, «Մի փրկություն կա 

միшյնа, «Աշխարհից ես չեմ տրտնշում,..а, «Մենք բոլորս, բոլորս...а, «Երանի չծնվեի», 
«Ես չգիտեմ ո՛՛ւր են տանում а, «Երեկпа, թարդմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Անпւշа, Հայ 
բանաստեղծո.?յան հատընտիր, Սպահան, 1969, էշ 153։ 

А ՝Х «Ա> 'г ք 1=^15 ^ յ օ յ յ ' ^ Տ և օ Ա ս ւձԱ Ц-о'э ' « Օ ^ Լ ֊ օ » 
у ^օձ—ձյՀ 51» ' ^ Ա - յ Ա ^ Տ ' сЬьб^Ц ֊ . » '«^Ь^ул 

ЮГ" յ յ ' 1грл '^ЛлЛ յյւձձ 

Րաֆֆի 

«гՈւխտյալ միանձնուհիթարգմ. — Աղատ Ներուս, «Պատկերներ հայ գրականությու-

նից» (ժողովածու), Թեհրան, 1945, էշ 1։ 

€ԼյսՆօտ\ յ\ «Л-Ц^ ^ Լ յ Յ » 

I цР '\ГГГ 
«Ոսկի աքաղաղը» (աոանձին գրքով), թարգմ. — Արա մ, Թեհրան, 1968։ Գիրքն ունի 

փոքրիկ առաշաբան։ 

1ГРЛ ' ք Ա « - ^ ւ ս . 
«Անմեղ վшճшռքа, «Անբախտ Հոիփսիմե», «Ուխտյալ միшնձնпլհիа (աոանձին 

գրքով), թարգմ. — Ար ամ, Թեհրան, 1968р 

1гру օ^յ-ք՜՝ ' ? Ь ՝ : < | > « ' « < * . » < ' « - օ Ա Յ Լ օ 
«Բիբի Շահրաբանոլ» (թարգմանիչն անհայտ Է), «Փայամե Նոոլ», Л? 8, Թեհրան,. 

1945, Էշ 44—50, 

О.—рр ,|ггр 'Л օ յ Լ ֊ ձ ) ДЛам у Ь ^ у Л у , ; » 

Փափա су ան վրթանես 

«Մերկ դերվիշը», «Լուր֊Դա-Լոլր», «Քար եփեցեք», թարգմ. — Ալբերտ Բերնարդի, 
«Պատկերներ հայ գրականությունից» (ժողովածու), Թեհրան, 1945, Էշ 54, 60, 65, 
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Րաֆֆոլ «Ոսկե աքաղաղը»։ Թարգմանություն՝ 
Արամի, Թեհրան, 1968 թ.։ 

«Կորսված արդարություն», «Մձրկ դերվիշը», թարգմ. — Արամայիս Արղոլմ ան լան, 
«Պատմվածքներ» (ժողովածու), Թավրիզ, 1947, էշ 22—27։ 

« • ( _ , • ? > < ՚ Հ յ Ն ձ Ն , շ \ յ \ \ կյչ^յկշյձ» > ^ յ լ յ Լ < օ յ \ 0 > » » 
ГУ_ГГ ^ '1гп 

ԱՐԵվՍ՚ՏւԱԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐ 
Դուրյան Պ ե տ ա ս 

«Լճակը», թարգմ. — Ալեք (Խաչատրյան), «Խոլշե» ամսագիր, Л" 546, Թեհրան, 1966, 
էշ 31, 
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ժ> 
«Լճակը», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներգություն», Հայ բանաս-

տեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, էշ 92։ 

«Ի՛՛նչ կսեն», «Լճակ», «Իմ մահը», «Տրտուձշք», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Ա-
նուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, էշ 253։ 

ГОГ '1ГрА յ յ ւ ձ 
1 ֊ 1 -

9,արդարյան Ռուբեն 

«Ծովակին հարսը», թարգմ. — Ալրերտ Բեր նարդի, «Պատկերներ հայ գրականությու-
նից» (ժողովածու), Թեհրան, 1945, էշ 71։ 

> ՛ս-՝-*.)՝ у\ ( յՏևւճՏ» \ձ-ձ ' Ь о ^ ^ » 
VI ^ '1ГГР 

Զոճրսւպ Գրիգոր 

«17 պատմվածքներ» (աոանձին գրքով), թարգմ.—Ալբերտ Բերնարղի, Թովմաս յան 
՛եղբայրների գրական ֆոնդի առաշին հրատարակություն, Թեհրան, 1963։ 

Բովանդակություն. — «ճեյրան», «Աաոա», «Մագդաղինե», «Երշանիկ մահը», «Կար-
ծեմ թե», «Անդրշիրիմի սեր», «Մ յոլսը», «Զաբոսլոն», «Ռեհան», «Կատակ», «Ֆուրթոլ-
նա», «Կապիկը», «Խնդուքը», «Փոթորիկը», «Սխալ», «Անհավատարիմը», «ճիտին 
պարտքը»։ 

Ունի առաշարան, գրված թարգմանչի և գրականագետ-գրող դոկտոր Ալի Ասղար 
Սեյեդ Զ ավադի կողմից։ 

'грг о Ь - է 3 ' о Ч - ^ Ц ^ о У ^ ? 
«ճիտին պարտքը», թարգմ.—Արա Զոհաննես (Հովհաննիսյան), «Փայամե նավին» 

ամսագիր, էէ 5, Թեհրան, 1963, Էշ 53։ 

«Խնդուքը» թարգմ. — Արա Զոհաննես (Հովհաննիսյան), «Փայամե նավին» ամսա-
գիր, М 2, Թեհրան, 1963, Էշ 42։ 

քք լ\Րքք 'Г օշԱ-Հօ .Л, •> Л 

Թեքեյան Վաճան 

«Վերշաբան», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բազե Սաեր» ամսագիր, ЛС 13, Թեհ-

Ր ան, 1967, Էշ 640։ 
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гԿարավանм, թա՛րգմ.—Հրանտ 'Հոլկաս լան, г Բաղե Սաեբ» ամսագիր, Л' 46, Սպա—-
հան, 1967, էշ է, 

ա ՚ и 

մ ՚ ^ / ^ Հ Հ . ՝ - Հ , 

I 
|Г»Т >Ա Ւ|| 

7 . Գրիգոր Զո՚՚րապի «17 
պատմվածքներ» ժողովածունէ 

Թարգմանություն Ալբերտ 
Բեր նարդիի, Թեհրան, 1964 թ.: , 

( ւ-օ\ ՛Տ *ւ_^ՏԱտձ1>> ւԱտս "^Ա-օւՏ^Տ 
I ^ '1Г?Т 

«Կարավան», թարգմ. — Աբդոլ Հոսեյն Ջ ա լա լյան, «Բաղե Սաեբ» ամսագիր, Л» 2, 
Սպահան, 1967, Էշ 2031 

Г'Г լք '1Гр1 
«Արևը», «Քոլ հիշատակդ այս գիշեր...», «Կարավանը», «Ասուպներ», «Վերշաբան», 

թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 
1969, Էշ 266—274, 

:315 



г у р _ т 

Մեծարենց Միսաք 

«Կյանքի երգը3, թարգմ.— Ալեք Խաչատրյան, «Խոլշե3 ամսագիր, .V 54Տ, Թեհրան, 

1966, 
Տրված է բանաստեղծի համառոտ կենսագրությունը, 

«Վերադարձի երգ», «Սիրերգ (Գիշերն անուշ է)з, «Վայրկյան3, «ՍիրերգՅ, «ՄահըՅ, 
«ՄթնաշաղերՅ, թարգմ.—Հրանտ Ղռւկասյան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատ-
ընտիր, Սպահան, 1969, էշ 274։ 

. յ , >\уь . уу «Հ-ձգյ-Տ-է 'САЬзь)» -«ձ .У. » '«С- ձձյ 1} 
гур ^ '1Грл о У ^ 1 3 ՝ « Л 5 1 ' 

Համաստեղ 

«ՁալոնՅ (աոանձին գրքով), թարգմ, — Աղասի Հովհաննիսյան, Թեհրան, 19661 
Գրքույկում զետեղված Է նաև պարսիկ նշանավոր նովելիստ Սադեղ Հեդայաթի «Սա֊ 

.գե ՎելգարդՅ (Թափառական շունը) պատմվածքը։ Գիրքն ունի առաշաբան, գրված 
•պարսիկ գրականագետ ՖաղլՈԱահ Հաղիղիի կողմից։ 

Շանթ Լեոն 

«Հին աստվածներՅ (առանձին գրքով), թարգմ.—Հովիկ Ա. Ալահվերդյան, Թեհրան, 
1959։ 

Ռ լն ի առաշաբան, գրված թարգմանչի կողմից։ 

Պաանյսւն Հակոր 

«Մեծապատիվ մուրացկաններՅ, թարգմ. — Աղասի Հովհաննիսյան, (մեզ անհայտ Է 
տպագրության վայրը, մամուլի անունը և թվականը)։ 

«Պարտքի պատմությոլնըՅ, թարգմ.—Զտվեն Հովսեփյան (մեզ անհայտ Է տպա-
՛գրության վայրը, մամուլի անոմէը և թվականը)։ 

Սիսւմանթո 

«ՊարըՅ, թարգմ. — Ալեք (Խաչատրյան), «Խոլշե» ամսագիր, М 551, Թեհրան, 1966, 
'Էշ 32, 

316 



<гՀոգեվարքի իրիկուն*, ՛Աղոթք», ՛Թաղում», ՛Ես երգելով կուզեմ մեռնիլ», թարգմ.. 
Հրանտ Ղուկասյան, VՋոնզ« ամսագիր, Л? 1, Սպահան, 1965, էշ 155ւ 

,Նկ. 8 Լեոն^ Շանթի VՀին աստվածները», Թարգմանություն1 

Հայկ Ա. Ալլահվերգյանի, Թեհրան, 1959 թ.։ 

Տրված է բանաստեղծի համառոտ կենսագրությունը։ 

100 ^ Чгро ՚ յ , \ 'էւ&Լտ-Յ ծձգ* '^Ա 

էԵղբայրն իր եղբորը», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, ՀՄայրականը հայ գրակա-

նության մեշ» (ժողովածու), Թեհրան, 1972, Էէ 46—49։ 

\Го1 Л Д 
ք4-ք՝ւ 
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гՊարը», «Եղբայրն իր եղբորը», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներ֊ 
գությունւ>, Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, էշ 75, 

\\ ,-г* ^- յԱտ.» ՛հհ Ц-էՀ- ^ ՚ ՝ « у у '"ժ**)* 

էՄահվան տեսիլք», «Թաղում», «Աղոթք», «Ես երգելով կուզեմ մեռնիլ», թարգմ.— 

.Հրանտ Ղուկաս յան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, Էշ 

.23, 

. . -уу ' Տ յ " " * ^ » ''Օ-Հ*^* 
.1 грЛ լ յ կ — « — О У — ^ յ ՝ Օօ\յյէ 

ГГ ^ 

վարուժան Դանիել 

«Առկայծ ճրագ», թարգմ.—Ա. Ազար, «Սոխան» ամսագիր, .V 12, Թեհրան, 19Տ6, 

.էշ 1252, 

1Г0Г յ » '1ГГ0 ' | Г Ч^ЯиО" Ал-о у Т Л с у և| 
«Մարած օշ ախ», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «նեգին» ամսագիր, X 34, Թեհրան, 

.1967, Էշ 41, 

Տրված Է բանաստեղծի ընդարձակ կենսագրությունը, 

о\г-<—•>' 'քք ժձՀ . • А ^ . у с յ օ յ - ս » 
քւ ^ ' т у 

«Կակաչներ», «Կալերոլ գիշեր», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներգու-

թյուն», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, Էշ 61 և 63, 

1Г-И ^ , | Г 0 - Ч ) ՝ 3՝ լ ^ ձ Տ յ * » ^ 

«Առկայծ ճրագ», «Մարած օշախ», «Առաշին մեղքը», «Հմայքի աղբյուրը», թարգմ.— 

Հրանտ Ղուկաս յան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, Էշ 

46—60, 

' I Г Р Л 3 ՝ ( ^ « " Ч ^ Т ? 

«Հմայքի աղբյուրը», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաեբ» ժողովածու, 10-րդ 

տարի, Սպահան, 1968, Էշ 64, 

յ ւ «Հ^ձՆօէՆ,» Ь&уъ-л* '^և-^ւ^յՏ уь .ծ-^-у Л , .ЛУ..-. ^ ձ у>» 

1Р цР '1Г"рУ 
«Առկայծ ճրագ», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Մայրականը հայ գրականության մեշ» 

(ժողովածու), Թեհրան, 1972, Էշ 44—45, 

..1Г01 ւ_յ>\ у А3\о1о> ' ^ Ա ^ Ա - Ա . -.ծ-^-у '«уЬо ^ԼՃ^ՏԱ 
քօ-քք ^ 
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ՍՈՎԵՏԱՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐ 

Ալսւջաջւան Ստեփան 

ղե դՆԼրր չխոնարհվեցին* (աոանձին գրքով), թարգմ.—Դավիթ Խաչատրյան,. 
Թեհրան, 1371, 

Թարգմանիչը գիրքը վերնագրել է «Ախարին Քոշթար» (Վերշին չարդը)։ 

Անսւնյան Վախթանգ 

«ճերմակ աոաշնոլւդ». (թարգմանիչը անհայտ է), *Շեքար վա թարիաթ» ամսա-
գիր, К 109 և 110, Թեհրան, 1968, էշ 14 և 33, 

Պատմվածքից աոաշ տրված Է հեղինակի համառոտ կենսագրոլթյոմյըք 
г г յ 1 Г Iյ՛ с » ՝ ^ - 1 " ՚ Յ 1 , 1 ՀՀՏ^ՏԱՀՀՏՕ շ ЛЛам «յ^Տս^ձձՏյ^ձ» 

«Հոգեբան բժիշկը», թարգմ. — Արա Հովհաննիսյան, «Դարոլ փեզեշքի» ամսագիր, 

М 12, Թեհրան, 1960, Էշ 9, 

Ամսագրի կազմի և պատմվածքի առաշին Էշի վրա տրված Է հեղինակի լուսա-

նկարըI 
'1Г օյԱ-ձ Л^лл ' ^ Ь - и О ^ А ^ Т Г ^ Ц - Л Л д ) ւձՀ^օյյ յ 

Ч ^ .1(-ք<| 
«Հոգեբան բժիշկը», թարգմ. — Արա Հովհաննիսյան, «Խանդանիհա» ամսագիր, 20, 

Թեհրան, 1970, Էշ 28։ 

Պատմվածքը արտատպված Է «Գարու Փեզեշքի »ամսագրի 1960 թվականի Л? 12-ից։ 

Պատմվածքը վերնագրված Է՝ «Ծանր հիվանդին այսպես են բուժում»։ 

*_1»_<յս> . З ^ ^ Т ։«>ՅՃ Ճ ^ Հ Հ ^ ;Ц-0 : » 
ГЛ ^ '1ЧУ. ։ г . օյԼ^Օ ' է Լ ^ յ յ ^ , 

Աղավնի 

«Մայրիկիս», թարգմ Ալեք Խաչատրյան, «Մայրականը հայ գրականության մեշ». 

(ժողովածու), Թեհրան, 1972, էէ Տ7։ 

)> еиТ « у և 0 ь ^ յ»». 

СУ ^ '1Г01 

Ավագյան Աքիդ 

էԹե ինչպես մեր թաղը վերշացավ», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, «Խուշե» ամսա-
գիր, М 38, Թեհրան, 1967, Էշ 12, 
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1Г ^Բ ЧГрП 

Արա զի Մովսես 

«Արևըа- (թարգմանիչը անհայտ է), «Քեթարե հաֆթե» շաբաթական հանդես, 
Л 14, Թեհրան, 1961, էշ 61։ 

՝ " յ ® ' 1 г Р - Օ^յ-Ւ* ' 1 г է— յԱ^ յ АЛЖ^ ւՀ_յԼ^տ\> 

СԱրևըа, «Կարմիր համբույրը«Արյունոտ ծաղիկներа, թարգմ. — Արամայիս Ար-
..զումանյան, «Պատմվածքներа (ժողովածու), Թավբիղ, 1947, էշ 541 

> ՝ ЬI—оК 1 -А , ^ յ Յ ք շ ^ ^ յ ^ ^ Լ ^ կ յ Տ ։ 

Ср с? ' " "П լ4յ?>՝ 

Արմեն Մկրտիշ 

«Հեղնար աղբյուրа (առանձին գրքով), թարգմ. — Ե. Դ. Փափաղյան, Թովմասյան 
.եղբայրների գրական ֆոնդի երրորդ հրատարակություն, Թեհրան, 1965։ 

Ունի աոաշաբան և կենսագրական ծանոթություններ հեղինակի մասին։ 

^ Ա О Г օյ Ա-Հօ ձՀյ-ձձ ' ^ ե լ յ և ւ և О :А , ^ և Լ & յ ծ ծ. , > 
ГГрр 

Դավթյան Վանագն 

«Հեքիաթըя, «Գինով է լցվումа, թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաերа ժո-

ղովածու, 9-րդ տարի, Սպահան, 1967, էշ 256, 448։ 

է\ Տ» Лл^яе-с ' ^Ц^оЦу! —л բյՀ I <— 
ррл 'гэт ^ ,1гр1 >-{-5 յ ս -

«Հեքիաթըа, «Գինով է լցվումа, թարգմ. — Արդոլ Հոսեյն Ջ ա լա է յան, «Բաղե Սաեբ» 
ժողովածու, 9-րդ տարի, Սպահան, 1967, էշ 457։ 

РОУ '1грт у ^ о յ Ա ) Лл^^лл 
«Կանաչ հրդեհа, «ճամփաներ», «Իմ սերըа, «Հուշ», թարգ մ Հրանտ Ղուկասյան, 

«Բաղե Սաեր» ժողովածու, 10-րդ տարի, Սպահան, 1968, էշ 1, 385, 576, 640։ 

-'^Լլ^օէ^յՏ -.ծ^գ-յՅ ՚ է ̂ ^Նէ^Լէէ 'сЬкоЭЦ ֊ ֊ » /քճաւԼյձյք) 
1р> 'ОУП 'ГЛО 'I ЧгрУ ' ^ յ օ յ Ա յ ( ^ ս ձ^-» 

«Գարնանայինа, թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաեր» ժողովածու, 11-րդ 

.տարի, Սպահան, 1968, Էշ 385։ 
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ГЛ8 Յ® '1ГРЛ 

«Ու ներս սլացավ», гԳարնան անձրևներ», թարգմ Արդոլ Հոսեյն, Ջալալյան, 
«Բազե Սաեբ», ժողովածու, 11-րդ տարի, Սպահան, 1369, էշ 400, 658։ 

՜ ՛ Տ ք 

9* 

յ 

* * Տ А 

ц Ч / » ^ • յ : 

• Ոէ -Ա 

Ն//. Մկրտիչ Արմենի «Հեղնար աղբյուրը»։ 

"Թարգմանություն՝ Ե. Փափաղյանի, 
Թեհրան, 1965 թ., 

юл յ ք՛. ^ '1грл ^կյԼ-օԳ '^ао^Ь ,յԼ«» ^ Ь а 

<гԱնքնության պահերին», *Գարնանային», «Ու ներս սլացավ», «Սա հուր չէ-..», 
թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներգություն», Հայ բանաստեղծության ժո-
ղովածու, Թեհրան, 1969, էշ 167—176։ 

^ յ ս ^ լ յ Տ ՀձյՀ՛ 'է^յ^-Տ 
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IV"!—!VI քА 
«Կարապներ», СԿանաչ հրդեհ», «Գինով է լցվում», «Խորհել եմ հաճախ...», «Ու 

ներս սլացավ», « Անձրևից հետո», «Գարնանային անձրևներ», «Գիշերն ի լույս», «Հուշ», 
«ճամփաներ» «Հեքիաթ», թարգմ.—Հրանտ Ղոլկասյան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության 
հատընտիր, Սպահան, 1969, էշ 2X6։ 

ՀՀ^յԼաՏՇ»» '«Հ^յձՏԱօ.» 'Օ^^ձսս» ^уЛ^—Лу^} յ \ » ' ՛ի"* 
Աօ^Ա֊ լ յ ՚ ՚ Ա Հ * '*>կ* ԱՅ-? Հ Տ Կ ՚ ^ հ Կ ' '•;-?՝ յ * ? " 

ггл լք> '1г-рл 

Դրիյյորյան Քաշիկ 

«Մորս», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, «Մայրականը հայ գրականության մեշ» (ժո-
ղովածու), Թեհրան, 1972, Էշ 56։ 

С1 '1Г0 

Դարբնի Արշավիր 

«Եղիշե Տարենցին», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, «Խոլշե» ամսագիր, М 41, Թեհ-

րան, 1967, կ 23' 

Г Г ^ *ք 1 ձձ.-*-* '^և^յ^Այ-ևԼ ւ1Ս \ ;Д, էյէԱձ ձуЛ» 
«Մանուկն ու արյունը», «Եղիշե Չարենցին», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի 

դյուցազներգություն», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, Էշ 210։ 

Г.У յ . Ч г р у 

ա 

Դեւ1իր6յսւն Դերենիկ 

«Ջութակ և սրինգ», «Վերադարձ», թարգմ.—Արամայիս Արզոլմանյան, «Պատմը-
վածքներ» (ժողովածու), Թավբիզ, 1947, Էշ 43—53։ 

^ЗЦЛХ^оЪ" д^у^хЛ ՀՀ Լօ ԼօյՅյ \ էՏԼօսէ ' Հ ^ ^ Տ յ կ » • հհհ} ՝Օյ» 

0Г յ р г յ » '1Г-П բ ֊ ձ 

Զարմանդաիւա 

«Մայրիկիս», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Մայրականը հայ գրականության մեշ» 
(ժողովածու), Թեհրան, 1972, Էշ 55։ 
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О ՝,--{-—> Տ - 0 ՝ У Ա» ' ^ Ь ^ у Ա-Ա. ւձՍէ ,«յ$ с^уу» 
се Мго1 

ԶՈՐ յան Ստեփան 

ւ՛Պապն ու թոռը», թարգմ. — Ար ամայիս Արզումանյան, «Պատմվածքներս (ժողովա-
ծու), Թավբիզ, 1947, էշ 63։ 

1ГП իյ-ձ ^ւ^յԱ-Ъ" '^ԼօԱ^ւ ^.^ЫпЛ ծ, у է օ ^ յ ^ » 

Т - ЦР 
«Ինչու չեմ ամուսնանում», թարգմ. — Դավիթ Խաչատրյան, сՓոսթե Ւրան»_ ամսա-

գիր, Л 58, Թեհրան, 1969, 

ՕյԱ-Հօ ' * С > ՝ У . ՝ ծձ-գ* С ^ . Л - . „ . Л և Ս 
II—ք՝Л '0Л 

էմին Գևորգ 

«Երգ կռունկի մասին», «Փշատի հոտ է գալիս գյուղից», թարգմ.— Հրանտ Ղուկաս-
յան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, էշ 210, 

« լ ^ յ յ Ա յտ հՏ^հՀ *֊*\у» 
Ո ' '1ГРЛ у * ֊ * * 

«Աղավնիներ», թարգմ.— Ալեք (Խաչատրյան), сՖարդա» թերթ, М 1144, Թեհրան, 

1968։ 

IГрУ Օ ՝ / ^ '"քք Օ^ԱԱօ «\>у» ' ( օ ^ յ ՝ 5 ^ ^ ) 

Թոթովենց Վահան 
«Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» (առանձին գրքով), թարգմ.—Հարփիկ 

Թամրազյան, Թովմասյան եղբայրների գրական ֆոնդի հրատարակություն, Թեհրան, 
1964։ 

Տրված է հեղինակի կենսագրությունը և դոկտոր Ռեզա Բարահինիի գրած առածա-
բանը։ 

г օյԱ ֊Հօ « у с ^ օ ձ - у 
\ г р г 0 \ յ Հ ' ^ ս - ս ^ յ , 0 \ յ > \ յ » 

Թումանյան Հենրիկ 

«Հացը», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներգությունն, Հայ բանաս-
տեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, էշ 214։ 

Հյ—I—л^՝? յյւձ յ\ — ձ — տ Ա - տ ֊ յ '^Այ^յԼտյ-Ա. ւձՍ\ , у 

Ոք 
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Խօւնզադյան Սհա 

«ԹԹենինս, թարգմ.—Արա Հովհաննիսյան, »Փայամե նավինа ամսագիր, № 3, Թեհ-

րան, 1964, էշ 33, 

ГГ լք 

• в» 

(ձ 
! Հ' 

ՀէՕ/^Л 

Նկ. 10. Վահան Թոթովենցի <гԿյանքը հին 
I հռոմեական ճանապարհի վրա» վեպը։ 

Թարգմանություն՝ Հարփիկ Թամրազյանի, 
Թեհրան, 1964, 

«Թթենինа, թարգմ.—Արա Հովհաննիսյան, «Հուրа ամսագիր, Я! 2, Թեհրան, 1971, 

էշ 26, 

Ո '1Г0- ՝Հ ) \ յՀ յ 'Г օյԱ-ձ ՛ՀՀ * 3 " Տ ^ ^ ^ յ с О у 
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|ււսւշունց Ալեք 

՛Մայրս», թարղմ Ալէ՚Ք Խաչատրյան, *Մայրականը Հայ գրականության մեշ» (ժո-
ղովածու), Թեհրպն, 1972 էշ 54։ 

Օք ,յ> '1Г01 ՜ ՚ Օ ^ 4 - ° ՝ ձ յ լ օ Ս » ' ^ և յ յ ^ Ա ֊ - Ա . ւ2Լ)\ '.О., уу «,յձ Լ.» 

Կսւպուտիկյան Սիլվւս 

«Հողի մեշ թողած բարեկամիս դին...», թարգմ.— Ալեք Խաչատրյան, ւ՚ԽուշեՁ ամ-
սագիր, X 547, Թեհրան, 1966, Էշ 20։ 

'1՚1-քօ 'ору ռյ Ա-ձ « ձ ձ ^ ձ ֊ » ' ^ Ա ^ յ և ֊ - Ա ֊ . լ^յյ 1 , е ^ ^ у 

Г- ժ> 
(ГՄայրիկիսа, «ԹԼ աչքերս քեղ որոնենа, «Մի փոքրիկ աղք կա», «Կուզեի հեռու, 

հեռու երկնքում.„а, «Օրորոցի մոտ», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներ-
գություն», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, Էշ 156—161։ 

ճ» ՜էք^ձյյ տ» ձձ. Տ «уь'ис о^о^э ձյ» 

Հ)\յ->Հ—յ 'լ_5—мЛ յյւձ у\ Л—.՜Այ».» ' ^ Ь ^ у Այ-եԼ ՛ւ :ւ» . у у 
П1—10-! ,յ> '1(-քV 

«Հունիս», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաեբ» ժողովածու, 11-րդ սքարի, 
Սպահան, 1969, Էշ 384։ 

—ւ-օ\ , յ Ա յ «^^ԷյՆ^ԷԿ» ' ^ Լ ^ ւ Տ Հ Տ 

•"Лք '1гТЛ 
«Հունիս», «Ոչ, դու կին Էիր ծնվել աշխարհումа, «Այս երեկո», сԱսորոլՀինа, «Իմ 

քիրտը», «Դուք զդում եք հողի անձկություն ըа, թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Անուշ», 
Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, Էշ 384։ 

ժ ֊ ^ յ - 3 € յ յ յ 1 ճ — . > » - ^ Д » - " О)' '^Օյ* '<ժ>Տյ* 
|[-ք4 շ) Լ ( — ^ с Л — З ^ у г ^ у Ъ '^Ա—տԱ^Տ ЛЛ^Л 

ГЛ? յ» 

«Մայրիկիս», «Ետ չդարձավ որդիդ կռվից...», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Մայ-
րականը հայ գրականության մեշа (ժողովածու), Թեհրան, 1971, Էշ 32—35։ 

О Աէ՚Հյե^.1=Լ .ձՍէ «ծ-^у» Ь Օ յ օ յ ^ » լԱ» 

ГС-ГГ ^ '!Г0\ 

Հովհաննիսյան Հրաչ յա 

«Բրեստի ամրոցումа, թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Թարաղղի» թերթ, Թեհրան, 
1968։ 

Թերթի օրինակը և համարը անհնար եղավ ձեռք բերել։ Սակայն թերթից Հանված 
բանաստեղծությունը գտնվում Է Երևանի գրականության և Արվեստի պետական թան-
գարանում։ 
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|քք\՛ ^ 

Շիրազ Հովհաննես 

«Ինչպես երեք աստ ղեր անշեշ» , թարգմ* — Ա. ներոլս, «Պատկերներ Հաչ գրակա-

նությունից» (ժողովածու), էՈՀրան, 1945, ( շ 531 

Чгтр ' ' « - յ - յ ՝ • ՝ < է ֊ - " ) > 

ог ^ 
IIԳայտի ծաղիկներին Հարցրեցի», թարգմ.— Ալեր Խաչատրյան, «Խոլշե» ամսագիր, 

М 547, Բ-եՀրան, 1966, Էշ 27, 

Օք\ ՕյԱ-Տւ յ յ ^ օ '^-յ 1^-ևԼ ւձՍ\ Г չ ւձԼզձձ 

IV ԼՔ> ' 1 г р а Հ Հ Ճ ^ * 

«Աչքերդ կապույտ են», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Խուշե» ամսագիր, М 547, 

Р-եՀրան, 1966, Էէ 291 
'Эру օԱ-էօ „ А ^ а ֊ " ՚ ^ և յ յ > ե * . Ա . . ծ ֊ ֊ Հ ֊ յ ձ „ ^ Ա - Л 

ГЧ 'ггро 
«Բիբլիական», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Խուշե» ամսագիր, № 16, Բ՚եՀրան, 

1968, Էէ 26, 

Տրված Է կենսագրական Համառոտ ակնարկ պոետի մասին։ 

'1ГрУ о ՝ / * " 1 ' ' ՜ օ յ Ա ֊ ^ յ „ձձ^Հ . " д.л.%.0 ' ^ Ա յ ^ յ Ա ֊ - Ա ֊ 

«Բիրւիական», «Կշեռք», «Դարդս տվի Հովերին», «երբ ես մանուկ Էի», թարգմ.— 

Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներգություն», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, 

Ր-եՀրան, 1968, Էշ 124։ 

^Ա'... лу ^угуёЛ» ծձ \\ ք՝,օյ>յ՝.> յ Ա^Ձ- Ь ՀՀ\ՏТ^յԼ^+Հ» 

« յ Ւ * * } - * ^ " < * — * - ' ^ կ ^ Հ ^ Ա ֊ Ա - . ւձԱ ւ զ-ւ-յՅ 

1гр ^ '1гру 
«Կշեռք», թարգմ. — Աբգոլ Հոսեյն Ջալալյան, «Բաղե Սաեբ» ժողովածու, 10-րդ տա֊ 

րի, ՍպաՀան, 1969, Էէ 398։ 

•̂ յւ «эр ь.э ՛ՀՀ Այ ււ=֊ ՀՀ ^ տձ\>յ5յ> 

гчл -о ՛ 1грл ^ԼյյևօԳ 
«Կշեռք», թարգմ.—Հրանտ *Հոլկասյան, «Բաղե Սաեբ» ժողովածու, 10-րդ տարի, 

ՍպաՀան, 1969, Էշ 256։ 
|ГрЛ յ Ա օ ^ « Ш 'оЦг^ЦУ 1 « յ յ \ յՅ» 

Г01 ժ » 
«Գարնան շեմին», (ГԻնչպես երեք աստղե ր անշեշ», сՕրորում Էր մայրս անքուն«Մայ-

րըս բալիկիս», с՛Մայրս», (Սուս, քնած Է բալիկս անուշ», сնախերգ», сՀին աշխարհը չեմ 

տեսել», «Կշեռք*, թարղմ.—Հրանտ Ղուկաս յան• «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատ-

ընտիր, ՍպաՀան, 1969, Էշ 188: 

:26 



«էյ)Լէ1 ՚ էՀյ Ա»' 1... շ Г '«^.ձ-է 'էյԼ^յ 

՝«, 'էձձ\յ յ ՀյյՏ-^ձձ* 'с?у1<>.> 

IАЛ ' | Г р Л 
«Մայրս»! թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաեր» ժողովածու, 11-րդ տարի, 

Սպահան, 1969, Էշ 271, 

Ч . - р л ^ յ Ա յ ' С ' Ч г * - ^ ' 
ГУ I ^ 

«Սիամանթո և Խշեզարե» (առանձին գրքով, պատկերազարդ), թարգմ, — Ալեք 
Խաչատրյան, Թեհրան, 1972, 

Տրված Է հեղինակի կենսագրությունը, ինչպես նաև հայ և օտարազգի գրողների 
կարծիքը Շիրազի մասին. 

Նկարները՝ ՀՍՍՀ ժողովրդական նկարիչ 9*. Խանշյանի, 
Գիրքը հրատարակել Է իրանահայ մտավորական Ղուկաս Կարապետյանը, 

1ГЭ. «^Այ յ յԱ^Ա- ւձՍ I _յ 
«Կշեռք», «Թե մայրիկիս սիրտը քամես,,,», «Մրոտ, ինչպես մի հին ճրագ», «Մայր 

իմ, մազդ Էլ սպիտակելիս,,,», «Ասում են,.,», «Բարձր սարի վյրա վանք,..», «Անցորդ, 
խոնարհիր..,», «Գիր չգիտե մայրս ծեր,..», «Մայրս բալիկիս...», «Դարդս տվի հովե-
րին.,,», «Սուս, քնած Է բալիկս անուշ,..», «Դու արագածն ես...», «Ինչպես երեք աստ-
ղե ր անշեշ...», «Կինը ճրագ...», «Մայրս փոքրիկ...», «Երր մանուկ Էի...», «Նախեր-
գանք», «Հին աշխարհը չեմ տեսել», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Մայրականը հայ 
գրականության մեշ» (ժողովածու), Թեհրան, 1972, Էշ 3—25։ 

Լէ» < է Հ^^.^^Зу^ЛЛуМ^ ՚ у у » 

ձՏ-^ւճձ.*)։ • ԼՕ.» ՚«ՀՏ^^ԷՀյՏՀ-Հ֊ձ» 

ГЭ—Г ՚ 1Р01 

Յարենց Եղիշե 

«Ամբոխները խելագարված» (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ), թարգմ. — Ալեք Խա-
չատրյան, «Խուշե» ամսագիր, ЛТ 39, Թեհրան, 1967, Էշ 5, 

0 ,յ> «1ГН 
«Ամբոխները խելագարված», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներգու-

թյուն», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, Էշ 99, 

յ\ ^^Яутж* го^хМ Ц-ևԼ. ւձՍէ < 

^ Р < \ г р У 
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«Ես իմ անուշ Հայաստանի...», թարգմ. — Աբգոլ Հոսեյն Հալալյան, «Բաղե Սաեբ» 

ժողովածու, 11-րդ տարի, Սպահան, 1069, (շ 268։ 

է«, чЬЬо^Ь* ЬЛу^Х-А « ՀՀ Ա Ս-=֊ у.* « ՀՀ^Հ-Л^սյ 

П Л լք Ч г Р Л « » * > \ Ա յ Ա » 

«էյի գարուն կգա...», «Առավոտ», «Ես իմ անուշ Հայաստանի...», «՛Քամին», թարգմ. 

Հրանտ Ղոլկասյան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, էշ 
Ш ։ 

<հհԼ^Հհ» .хИуь:Л , ֊^.у < օ Լ » ' « Հ յ ^ * ՀյձձԼԼ*ս» '«ՀէՀ^օ» « с յ ^ Հ յ ւ ^ Յ ^ ձ * Լք-Օ» 

՝1ք լք '1грл հ հ \ ^ օ \ ք ^ У հ Յ ^ ^ - Հ у . 
«երկրորդ տաղ եկվորների համար», «Մահվան տեսիլ», «Կարմիր նժույգները թըռ-

յոլմ են սրընթաց», թսւրգմ. — Ահմադ նոլրի֊զադե, «Քեհյան» տարեկան հանդես, Թեհ-
րան, 1972, էշ 53։ 

Ունի կենսագրական ծանոթագրություն։ 

ЭГ ' 1 Г 0 1 հհ\Հ-հՀ ' « յ Ա յ Օ յ Լ ք ^ » ДЛаи* 

«Լենինն ու Ալին», «Ամենապոեմ», «Բալլադ Վլադիմիր Իլյիչի, մուժիկի և մի 

ղույգ կոշիկի մասին», թարգմ. Ահմադ նուրի-զա դե։ 

«Կարմիր երգեր» (շողովածոլ) թարգմ., Ահմադ նուրի.ղագե, Թեհրան, 1979։ 

Սահյսւն Համօ 

«Ինչ անեմ մայրիկ», «Ես չեմ մեղանչի», թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Խուշե» 
ամսագիր, М 543, Թեհրան, 1966, էշ 30։ 

Տրված է բանաստեղծի համառոտ կենսագրությունը։ 

օյԼ~Հօ «ծմ^^ձ.» ЛЗл-о ւձԱ 1 «« • ( •ЛлЪ ՚ € ր Լ Տ у [*» 
г . «ւ.-քտ Հ)\յՔ « О Г Г 

«Ես չեմ մեղանչի», «Ինչ անեմ մայրիկ», «Արյուն», «Կակաչ», թարգմ. — Ալեք Խա-
չատրյան, «Վշտի դյուցազներգություն», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 

1968, էշ 197։ 

'«ՀՀշձ.» ' է ^ Լ Լ հհ* ծձ» 

11У Յ Օ «I ՀՀ\յ-Հձ ՚ Հ յ ^ ) ՝ 

«Գետը», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաեբ» ժողովածու, 10-րդ տարի, 

Սպահան, 1968, Էշ 512։ 

^ЦуАио! « ^ ^ յ լ » յ Ա օ ЬЬо <^4-0 Գ* оЛуь :<У, -уу * > з у 
С1Г Мгру 

«Ես քո լույսն Էի...», «Իմ ապրած կյանքի...», «Վատն Է անցնում...», թարգմ.— 

Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաեբ» ժողովածու, 11-րդ տարի, Սպահան, 1969, Էշ 64, 320։ 
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•լ հհ Ն^ւ՚ճу» յ օ Ա * :л . ՚ € է յ յ ^ յ Հ յ յ յ1^' 

Г Г . 5 ւ>» «1ГРУ յ Ա - « « լ ^ - ձ ն օ Էկյ 

«Օմար Iսայյամյ, թարգմ.—Արման Հարությունյան, «Թեհրանե մ ոսավվարյ ամսա-

գիր, М 1371, Թեհրան, 1969, կ 8 5 ։ 

мгу| օ>Ա.Հօ . ^ Լ օ ^ Լ ^ Ա ւ ^ և յ 1 քէЦ-տ-
лг ^ '1гРЛ 

«Ես քո լույսն Էի...а, «Վատն Է անցնում...а, «Իմ ապրած կյանքի...а, «Իմ անա-

կընկ ալ ծննդյան օրից...а, «Լո ւսաբաց», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Անուշа, Հայ 

բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, Էշ 201։ 

յ^Հ 'С^ЛЛОО ^ի—Տ.» '«Հ^մշՏ յ գ յ О у ծձ» 

ս յյւձւ У ^ Հ օ յ վ Հ յ ձ < ^ Լ ւ * ւ յ | Տ [ յ 5 է օ ^ - Օ 

Г'1 ^ М г р л ^ Լ յ յ Լ < օ \ 

անեմ մայրիկ...а, թարգմ.— / / / / * / > Խաչատրյան, «Մայրականը հայ գրականու-

թյան մեշа (ժողովածու), Թեհրան, 1971, Էշ 36—37։ 

«1Г01 • Հ շ յ - ՚ յ 1 <*ձ\ՕԼ« « շ ) Ն Հ . Ա . ւձՍ\ Ла ֊ օԼ*յ> 
ГУ_Г- ^ 

322 
«Նաիրյան դալար բարդիа, «Եվ նորից գնաа, «Որ չքնի հանկարծ», թարգմ.— Ահ-

մադ Նուրի֊Զադե, «Քեհյան» տարեկան հանդես, Թեհրան, 1372, Էշ 55։ 

Օօ լ ? '1гс1 օ ՚ յ -ք- ՝ г յ Ա՛յ ^ Ц ^ . * » 

«Գետը», թարգմ. — Աբդոլ Հոսեյն Ջ ա լա լյան, «Բաղե Սաեբа ժողովածու, 12-րդ տա-

բի, Թեհրան, 1970, Էշ 77։ 

յ ւ -со է ^ ձ Ն օ ձ^ևյ Лд^а-т. « —® — 
УУ Мгрч 

Սահակյսւն Արամայիս 

«Մայիկիս», кՄայրа, թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, «Մայրականը հայ գրականու-

թյան մեշа (ժողովածու), Թեհրան, 1972, Էշ 52—53։ 

0Г ^ 

Աարյան Գեղաւք 

«Մանուշակ», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, «Խոլշե» ամսագիր, X 553, Թեհրան, 

1968, Էշ 33։ 

Տրված Է բանաստեղծի համառոտ կենսագրությունը։ 

«1ГрУ «00Г օյ Ա Г Л ^ а . » < ք ն լ յ^Ա^Ա. ւճՍէ էձձ-ԼԼձ» 
Г Г ժ> 
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«Բաժակը», թարգմ,— Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սանր» ամսագիր, № 39, Սպա-

հան, 1967, էշ 11 

՚ I^Ц-*-0՝ <ГЧ օ յ Ա - ձ «, ձՆօ չ՛-?* лХХА • հհ :Л . է \ յ ք 

՚ ժ" 

«Լուսանկարը», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, «Խուշե» ամսագիր, № 553, Թեհրան, 
1966, Էշ 34։ 

Г( МГрУ ՀՀ I ՚ 8 0 Г Ա-Տ) »ծձ.գ*< հհ և^ԼտԼ. ւձՍւ , 

«երգ կառուցման», «Մանուշակ», թարգմ.—Ալեր Խաչատրյան, «Վշտի դյուցազներ-

գություն», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, Էշ 145։ 

^Алу^вс.-о ւձՍ1 -յՅ էձ֊ճ.ЛлЛЗ 

1քՅ «1грV ՀՀ յ̂-քձ ) \ > 
«Ծխախոտս», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաեբ» ժողովածու, 11-րդ տա-

րի, Սպահան, 1969, Էշ 436։ 
^ձ) յ Ա յ էլ^նԼօք, Լ> ՚ ՀՀ . у у « Су 

ք ո «1ГРЛ. 
«Ծխախոտս», «Խաղալիք», «Ուր են արդյոք շտապում», «Լինեինք մենք...», «Բա-

ժակը», «Դեպի կառափնարան», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Անուշ», Հայ բանաս-

տեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, Էշ 176։ 

у '«ՀՀ* 5 ^ - յ ՚ г ^ 

1У1 ^ «1ГРЛ ^ ^ յ Լ օ 1 -

ՍարԱ՚են 

«Թիթեռ», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաեբ», ժողովածու, 11-րդ տարի, 

Սպահան, 1969, Էշ 128։ 

^-յկյԼօ I յ ս օ (Հ^ձԱօ ձ ^ յ «հհ1^՝Ճ^> лМуь 
1ГЛ «1ГрЛ 

«Թիթեռ», թարգմ Ար գոլ Հոսեյն Ջալալյան, «Բաղե Սաեբ» ժողովածու», 11-րդ 

տարի, Սպահան, 1969, Էշ 205։ 

յ ս : р Ь " Д.е^чЛ՛» ' ^ и Л л а . Հչ^ատտհ.*.*» յՏу էծձ\շշձ> 
г.о мгрл 

Սիրաս Հմայակ 

«Ասմար», թարգմ Արամայիս Արզումանյան, «Պատմվածքներ» (ժողովածու), 
Թավբիզ, 1947, Էշ 70։ 

V. , յ » « 1 Г П « Ц - Р 1 ^ յ Լ ք Յ Ա » " » ^ » « ^ Ա Տ Ա յ յ ^ է Ա \ յ 1 Л » 
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Սևակ Պարույր 

*Առաշադրանք համայն աշխարհի հաշվիչ մեքենաներին և ճշգրիտ սարքերին* г 

թարգմ,— Ալեք Խաչատրյան, աԽոլշե» ամսագիր, Л5 37, Թեհրան, 1968, էշ 15* 

յ ^ Յ «ГУ О) Հ ձ էձձւյ.3.» ձ֊> ЗЫ « ^ կ լ յ Օ ւ ^ - և տ ֊ <ձՍ\ Հծ. « у у է ^ յ Տ <•• - ֊ у 

10 м г р 

ՀԼԼ ռա չադր անք Համայն աշխարհի...», сԲարի իրիկուն», թարգմ. — Ալեք Խաչատըր-
յան, «Վշտի դյուցազներգություն», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, 
Էշ 184, 

0 յ ֊ > Л «(ձյև^^Ա-Ա. ւձՍ I է ^ յ Լ ^ Յ ՚ » ^ ^ Հք I—>1_.»м.%.л 

1ЛР ^ р М г р у С 1 յ * * * 

՛Միանգամիցս, թարգմ. — Աբգոլլ Հոսեյն Զալալյան, «Բաղե Սաեր» ժողովածու, 

տարի, Սպահան, 1969, էշ 145։ 
'л-л^ յ Ա յ €ւ ձ>Նօ Алу^а^л • .хЗ |уь го^ЦХол-

|ք0 ц? «1ГРЛ-
(ГՄիանգամիցа, թարգմ.— Արգոլ Հոսեյն Զա լա լյան, сԲազե Սաերа ժողովածու, 10-

10-րդ տարի, Սպահան, 1969, էշ 192։ 

յ ս . {, - յ և օ Длу+Х*. հհԼ..] '0 ֊=- հհ . СочЦХол՛ 

I V «1грА ' р Л ) 

<гՄիանգամիցа, СՔո անունըа, сՁեռքերը նեղուցа, сՎերնադիրը վերշում (2)а, 

։Վերնադիրը վերշում (6)а, *ԴոԱ>, «гԱմենալավ ժպիտըа, թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, 

«Անուշа, Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, էշ 241 և 253։ 

՚г հհЬЬ у <с^ЬЬ у 'су Լ։ ^ կ - ձ — ' с у (0л 'ք0յԱՏԼ*->» 

Ա լ յ \ ^оЛЛ^уЛ « С ^ р у Т з ւ ձ ֊ ^ յ ձ 'էՀՀЛу-քՀ. < су* 
гог տ ,-քւ >յ> «1грЛ 

сՄոր ձեռքերըа, թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, сՄայրականը հայ գրականության 

մեշа (ժողովածու), Թեհրան, 1972, էշ 41—43։ 

МГ01 у ՝ ՝ у « ^ Ь ^ у Լյ-Ա. ւձՍ\ Հծ-^-у с у Ц ^ 

Р" ժ -
«Բանաստե ղծներյւ, թարգմ. — Ահմադ Նուրի զաղե, я"Քեյհանռ տարեկան հանդես, 

Թեհրան, 1972, էշ 53, 
о.- '1.-31 « ՜ յ Ա յ շ չ կ ^ Տ է З и м :<յ ֊օ^-у 

Քոչար Հրաչյա 

«:Քեռի Սողոմոնի փիլիսոփայությունը!), թարգմ. — Արամայիս Արզումանյան, «Պատ-
մըվածքներ» (ժողովածու), Թավրիզ, 1947, էշ 79։ 

с и — « հ հ Լօ ևօյյւյ \ ^^ յՕԱ^ \ ծՏ-иЛла 
УЧ « 1 Г П 
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ՍՓՅՈԻՌՔ1ԱԱՅ ԴՐՈՂնԱՐ 

՛Բազեն Երվսւնդ (Իրան) 

«Զղջման արցունքներ», թարգմ. — Արա Հովհաննիսյան, «Պատկերներ հայ գրակա-

նությունից» (ժողովածու), Թեհրան, 1945, էջ 102է 

յ \ յ ֊ ^ » . 0՜յ'ևւ_ետ> \ -.ձ^-3 ^ Ц Х ^ Л » 

'Դավթյան Հեւլինե (Իրան) 

«Գորգագործ Բիրիջանը», թարգմ. — Արա Հովհաննիսյան, «Պատկերներ հայ գրա-
կանությունից» (ժողովածու), Թեհրան, 1945, Էջ 80ւ • ՚ քԼյյԼէյ)\ Ա՛ք с ^ Ь ^ Л » ^ Ա ֊ ^ ^ յ » 

Л. լ բ «ււ-гр 

'Դւսււոնե Արա մ (Իրան) 

«Հուգա», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Անուշ», Հայ բանաստեղծության հատըն-
տիր, Սպահան, 1969, Էշ 297—304։ 

ГЧ1 ^ М,-РЛ 

•Թարսեղյան Պերնւսհի (Ֆրանսիա) 

Փոքրիկ աղջիկը», թարգմ.—Արա Հովհաննիսյան, «Փայամե նավին» ամսագիր, X 1, 
Բեհբան, 1963, Էշ 30։ 

«1ГрГ 'I օ^Ա-Տւ ք Լօ> . < ՀՀ Ա ^ յ Ա * М ,»] » 

Գեդարթ Հ . (Րեյրութ) 
«Երագին աղշիկը», թարգմ Հրանտ Ղուկասյան, «Վահիգ» ամսագիր, М 22, Թեհ-

րան, 1968, Էշ 15։ 

• ՚ IԷ՜ՔV «ГГ 0 _ ) Ա — Ձ « Ձ - ^ Շ » Ծ Ձ Գ * ' ^ Ա — Ւ ^ Է Տ ՚ Յ » Յ Օ ^ Է С О ^ Յ Լ Հ - Ձ * 

1Э ^ 

(Այս պատմվածքի հայերենը մեզ չհաշողվեց ստուգել)։ 

•Համաստեղ (Լսս-Անչելոս, ԱՄՆ) 

«Տալոն», (աոանձին գրքով), թարգմ. — Աղասի Հովհաննիսյան, Թեհրան, 1967։ 

" " ք 0 ՝ г й ' ' о Ц и и . լ յ - ^ Լ տ է -о-. > յ ^ յ 
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Շուշան ւաս վադղեն (^է յրութ) 

«Մահվան առագաստը» (առանձին գրքով), .թարգմ. — Աղասի Հովհաննիսյան, Թեհ-

րան, 1966: 

ւ.-քտ յ ' ^ և - ֊ ֊ ֊ յ Ա ^ (յ—ւտւ . у у է յե )1ւ>-

Իշխան Մուշեղ (Բեյրութ) 

«Ողջույն քեզ կյանք» (պոեմ), թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Արմաղան» ամսա-

գիր, М 1, Թեհրան, 1967, էշ 90—94։ 

նույնի շարունակությունը էԱրմաղան», X 2, 1967, Էշ 101—106։ 

նույնի շարունակությունը էԱրմաղան», X 3, 1967, Էշ 141—144։ 

նույնի շարունակոլթյոմւը гԱրմաղանа, X 4, 1967, Էշ 210—215։ 

«I օ յ Լ — ձ ծձգ* 'ՀյՀ^Ճ^Տ է Օ և տ . յ յ 

լք ''|"քւ о У » 3 ՛ 
Ճ^Ա-ձ «1*?_|ք| լք <|Гр1 լ)\յ-Հ՚-> ' Г Օ^Լ-ձ 1 լ ք ЧГр1 լ^ յ-Հ^ «Р I . .й— 

Г10—Г1- լ ք '1Гр1 о У Й «|~ 
«Ողջույն քեզ կյանքа (առաշին, վեցերորդ և յոթերորդ ողջույններ), թարգմ 

Հրանտ Ղուկասյան, «Անուշа, Հայ բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, Էշ-

283—296։ 

՚ !ձ)Ա , ձ գ 'Ц^Ц-эЬ) ( ս և ֊ տ . уа^Оа ^ к м . 
гчч—глг լ ք мгрл յյւձյ 

Խանննց Գալուստ (Իրան) 

«Հրաշալի զորովէյոլնՅ, Բանաստեղծությունների ժողովածու, թարգմ. — Ահմադ նու՜-

րի զադե, Թեհրան, 1972։ 

Տրված Է ծանոթագրություն բանաստեղծի մասին։ 

1Г0Г Հ ^ ւ ^ ք Յ ' 6 > \ у - ' ժ « А л ^ л л է յ ա ս ւ Լ > յ \ Տ ւ -

Ղարաբեգյան Մաոյար-ԴԼւ (Իրան) 

«Պատմությունа, թարգմ.—Արա Հովհաննիսյան, «Պատկերներ հայ գրականությու-
նից» (ժողովածու), Թեհրան, 1945, Էշ 75։ 

УО լք 
СԶորանոցումа, «Շատրվաններа, «Թռիչք», «Քաոս», թարգմ.—Ալեք Խաչատրյան, 

«Վշտի 
դյո ւցազներգությոմւ», Հայ բանաստեղծության ժողովածու, Թեհրան, 1968, Էշ 

109—118, « ^ ե յ ^ յ Ա ֊ - Ա ֊ еиТ сСИаовл «сЬьо^У» 
11Л-1.Ч լք ' 1 Г Р У 

:333 



«Աւիսոս», թարգմ.—Լևիկ Մ իր զո յան, «էթելաաթե հաֆթեգի» շաբաթական Հանդես, 

Л 570, Թեհրան, 1968, էշ 97, 

'0У. ք^ՀյԼձ* Օ Ա Ա Ա » ( Ц л . 
ЧУ «1Ч1Л 

«Խենթ աղչիկ». (թարգմանիչը անհայտ է), «Ֆարդա» թերթ, М 1149, Թեհրան, 1968։ 

ւгру «ирч օ^Ա-ս յԼՀ-з» 

ւՄիրզսւյան Զորիկ (Իրան) 
«Դր դվանք», «ճակատագիրը», «Երկվորյակը», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Սո-

խան» ամսագիր, М 4, Թեհրան, 1967, Էշ 102, 
օյ е^яе-"»» < ձ ձ ' . ձ ֊ + գ - ^ Յ « з \у .л» • «Հ. . ՝.՝лу՝3уи>» ՚ էծՏ՚յՀ* 

1.Г М.-рТ С > \ у ^ 
«Ոտքի հետքեր», «Կարնավալ», «Վամպիր», «Լրացում», թարգմ.—Հրանտ Ղուկաս-

յան, «Սոխան» ամսագիր, М 6—7, Թեհրան, 1967, Էշ 45։ 

ձ ձ ա < ՀՀ Ա- ֊օ^տ < « - յ -է^ յ յ « « ( Ц2оТ ' Այ էք л « с Ь ^ Ц » » 
рЭ «1Гр1 ՀՀ^յ-ֆձ 'V—ч с;Ц~1о 

«Մահվան հետ», «նւԱւրոլմ», «նավակը», «Սեր անսահման», «Դրդվանք», «ճակա-

յոագիրը», «Երկվորյակը», «Ոտքի հետքեր», «Կարնավալ», «Վամպիր», «Լրացում», 

*03Ոէ1(]11Ջ»յ «Կոճղերը գլխատված», «Մենակ», «Վերշին բաժակը», «Պարտվածներ», 

.«Կապույտ մարգարիտ», «Մի ոտքի վրա», «Դանդաղեցրու ինձ տեր...», «Ինքնություն», 

«Մաղթերդ», «1555», «Կը գամ», «Ձայնը», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Անուշ», Հայ 

բանաստեղծության հատընտիր, Սպահան, 1969, Էշ 3051 

։ « > \ у л » ՚ «հհԼ կ> ^ ' г З Э у ) г ՚ г ^ у е Ьл 
(՚ ՛՛՛» «сСаги^иел «էյ-«\տւ_յ» <«у-*.*\}» « « - յ ^ ս » ^ ««ս ^ и - л 

>л ' с Ь ւձկյ-3 ծ^ձձ։ ՚ ք^շ >1 > Зуъулг < г ^ <с ? | 
!Л . «)կյէյ> < «"1000. <«Л^с ւձ&Լ ւ̂ уз» 

г.о «1грЛ с^руТл «հհ 
сԵրգ», թարգմ.—Հրանտ Ղուկասյան, «Բաղե Սաեբ» ժողովածու, 11-րդ տարի, Սպա-

հան, 1969, Էշ 450, 

-«^ ^ ե յ ս ձ՝-?' ձտ-) о-ж-о < Հ Հ յ օ \ յ л «լՅ*1^6 Л ^ З » 
ро- ^ «1грл 

ԱՌԱՆսԻՆ ԳՐՔԵՐՈՎ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հայ գործիչների, մշակույթի, պատմության ու ճարտարապետության 
մասին 

ւձ1 ւէ :Л»>у> ^Ա^* :ձ\ \ ՀՀյձ ГГ օ15չՀ ^յձյձ.3» 
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Ս՚ինաօ Թեոլեոյյան, г Հ ա յ գրականության 22 դարի պատմությունը. (համառոտ 
էյկնարկյ в, թարգմ• — Ալեք Խաչատրյան, Թեհրան, 1967։ 

«^Լ յ -^ ֊Օ յ * է \ յ >1 Ц. . ֊ * - յ5 • ̂ Հ շ ձ . լ յ * * } * 13 յէՏ^ 13» 
1ГГГ 

1Гш[иЬц Խորենացի, с Հ ա յ ո ց պատմությունа, թարգմ. — Աբրահամ Հովսեփյան, հա-
մագործակցությամբ՝ էբրահիմ Դեհգանի, Ար աք, 1952։ 

Գիրքն ընդգրկում է сՀայկի և Բելի կռիվըа բաժինը։ 
Ունի աոաչաբան և Մովսես Խորենացու մասին տեղեկություններ։ 

Հ յ \ յ Լ, 5 'с> Цг5՝^'^- У У :<*֊•» ՝֊Հյ-?՝_) у 

1гП 
Ռաբըրյ» Հյուզեն, г Հ ա յ ե ր ը Մերձավոր արևելքումа, թարգմ.—Հրայր Խալաթ յան, 

•Թեհրան, 1967։ 

..չ .յէ :л . > , '>' с ^ и д л } ^յ^ձՀիձ у յ \ 

«Համ առոտ ակի հայերի դերի մասին Բյուգանդական և Օսմանյան կայսրություն-
ների մեշ», թարգմ.—Հ, Խ. (Հրայր հա լաթ յան) г Սպահան-Հուլֆա, 1967։ 

Գիրքը բաղկացած է երկու մասից։ 1, «Հայերի դերը Բյուգանդական կայսրության 
մեշ»։ Թարգմանչի ասությամբ, նա օգտվել Է հայ խոշոր պատմաբանների գործերից 
ՀԱդոնց, Մ ալխասյան, Հայր Ակին յան) և հայկական այլ աղբյուրներից։ 2. «Հայերի 
դերը Օսմանյան կայսրության մեշ»։ Թարգմանչի վկայությամբ, իր նյութը նա վերցրել 
Է Հրաչյա Աճաոյանի կատարած պատմական այն նշումներից, որոնք հետագայում հայ 
գիտնականը մտադիր Էր ընդարձակելով[՝ խոշոր մենագրություն գրել։ 

IГРУ ՛Է 
Հեոնարդո Դա Վինլիի, Լորդ Բայրոնի և Մաքսիմ Գորկու առնչությունները հայերի 

!և Հայաստանի հետ», թարգմ.—Հ. Խ. (Հրայր հա լաթ յան), Թեհրան, 1968։ 
Դիրքը բաղկացած Է երեք հատվածներից։ 1. йՎեոնարդո Դա Վին չին և Հայաստա-

նը», աղբյուր՝ «Հայկական նամակներ», կազմեց Գ. Զար յանը։ 2. «Լորդ Բայրոնը Սուրբ 
Ղազար կղզում», գրեց1 Ջիտկոմո Մարինլի, հայերեն թարգմանությունը՝ Մանվել Փռ-, 
վադյանի, աղբյուր՝ «Վենետիկի արևելյան անկյունները» (իտալերեն)։ 3. «Մաքսիմ 
Գորկին և հայերը», գրեց՝ Գ. Հովն ան, աղբյուր՝ «Ռուս-հայ գրական կապերը XIX—XX 
դարերում»։ 

IГ^У С^Ьв̂ Ъ ^ Ա յ լ * 
Հեւ՝ ման Ղահոսմյան. և Փավլո Կոյնո, сՀայաստանի ճարտարապետական արվեստը», 

Թեհրան, 1968։ 

«Իրանի և աշխարհի հայ մամուլի ուղեցույց»։ 
Անգլերենից թարգմ.—Մարի Ուխտենցէ 
Հավաքեց՝ Հ դվարդ Գօւլբեկյանը, Լոնդոն, 1968։ 
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Цррши Ալի ՍայեՈի, ՀՄեր հայրենակից քրիստոնյա նշանավոր դեմքերը», Թեհրան, 

1968 ւ 

Համաոոտակի նկարագրված են իրանահայ ակնառու քաղա քական-հասարակական-

գործիչներ Մելքոմ խանի, Եւիրեմ խանի և Հովհաննես խան Մասեհյանի կյանքը և 

գործունեությունըէ 

Ц П * և օ ^ - * - ^ Ա Թ է ձ ձ ձ չ . ) 
Иррши Այի ՍալԼհի, вՀայ իրանցիները», Թեհրան, 19661 
Գրքում տրված են Իրանի ռազմական, գրականության ու մշակույթի բնագավառ-

ներում վարչական ու պալատական աչքի ընկնող հայազգի գործիչների կատարած ծա-
ռայությունները և կենսագրական տվյալները։ Հեղինակն իր աշխատության սկզբում 
պատմական Էքսկուրսիա Է կատարել հայ-պարսկական հոգևոր ու քաղաքական սերտ 
աոնչությունների րնագավառումւ Տրված են նիև հայ գործիչների լուսանկարները։ 

1Г1Г Հ Յ ^ ^ 

Ափ Ջավահնրքյալամ, г Զենդե-Ռուդ», Թեհրան, 1934։ 
Այս գրքի մասին, Թեհրանում հրատարակվող «Վերածնունդ» թերթի 1934 թ. №17 

(164) Ե տարի, հուլիսի 4 համարում, կարդում ենք. «Պարոն Ջավահեր-քյալամի «Զեն-
դե-Ռուդ» գիրթը մեծ մասամբ հետաքրքրական Է հայերիս համար՝ քուղայի հայկական 
կյանքի ուսումնասիրության տեսակետից»։ 

ւռօք €ծյ^օ\\\ 
էսմայիլ Ռաին, «Հայկական կոտորածը», Թեհրան, 1975։ 
Ունի փոքրիկ առա շար ան է 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

Հայ գրականության, արվեստի, լեզվի, պատմության, գրողների, գիտության ու Հա-
յաստանի մասին 

Հայ գրողների մատին 

кյ> «1гру —՜* "У՛-*-"1 — ձ ձ յ գ * < Հ) и—Ку :у>\ с ^ и з и у ' л 
гоа_гру 

Հրանա Ղուկասյան, «Բ՛ուման յան» (կյանքը և գրական գործունեությունը), էԱր-
մաղանա ամսագիր, X 7, Թեհրան, 1968, Էշ 347—3551 

Л ՀյՅ\ < О -"У յ Հյ ԱՅ է>» 

ОГУ—ОГр <1грл ' 1 ծձգ* « ^ յ Ա - ֊ Օ ^ յ Տ 

Հրանտ Ղուկասյան) гՀովհաննես Թուման յան. հայ ազգային բանաստեղծը և մեծա-

նուն հումանիստըа, ՀԱրմաղանа ամսագիր, № 9, Թեհրան, 1969, Էշ 534—537։ 

< |ГрЛ ' Л օ յ Ա-Հօ ծ ֊ Հ գ * ' յ ե յ - ^ с յ и у ^ և յ և օ յ յ ժ ֊ օ Լ ) Ь » 

Л00 ^ 

Ֆարհսւդ Մնհրիար, <гԹումանյանի հուշամատյանը», էՍոխանշ ամսագիր, Л? 8, 
Թեհրան, 1969, Էշ 855, 
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Հոդվածը վերաբերում է բանաստեղծի ծննդյան 100-ամ յա կին նվիրված վերոհիշյալ 

վերնագրով հրատարակված ժողովածուին։ 

օքւ- ^ք '\г?л '1 С՝ Ա - ֊ յ ^ԱյԱՀձ 'օ> 

г Թում ան յան ի Հուշամատյանը»' , «Յազմա» ամսագիր, X 9, Թեհրան, 1969, էշ 543։ 

Հոդվածը գրված է գրքի լույս ընծայման կապակցությամբ։ 

1ГРЛ ՚ ЧГЛ Օ ^ Ա - ձ յ յ ^ օ ւ * « ք Լ օ ՚ և չ Յ 

Հովհաննես Թուման յան», «Ֆերդոսի» շաբաթաթերթ, X 928, Թեհրան, 1969։ 

Ակնարկ բանաստեղծի միսին, գրված «Անուշ, Հայ բանաստեղծության հատընտիր» 

•ժողովածուի լույս ընծայման առթիվ։ 

դլՀ* .м»\ ք*յ—-« Օ և ^ յ յ С ^ , Ա,—3 ^յՅԱ^Յ ծՏ ^^[ձւ-է^քկձՀлЗ 

Г? լք '1!"р0 ծձ^լյ» 

«Հովհաննես Թումանյան, հայ ժողովրդի երազանքների ներկայացուցիչը», сԽոլշե» 

ամսագիր, X 549, Թեհրան, 1966, էշ 24։ 

Տպագրված է կենսագրությունը և Վալերի Բրյուսովի կարծիքը Թուման քանի մասին։ 

< 0 1 յ ծ ֊ է Ս յ յ յ ' լ ^ - ՚ յ - 1 ( З У * 0 ^ և ձ Ա յ յ 
1грл յ Ա » օԼ« II"՛ п 

Н]к)шЬ է մ ա մ ի , «Թուման յանը՝ հայ ժողովրդի վշտի երգիչը», «էթթելաաթ» թերթ, 

X 13036, Թեհրան, 1969։ 

1грЛ «ЛГЛ օ յ Ա - ^ յ ձ ձ գ . * 

«Հովհաննես Թոլմանյան» (բանաստեղծի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ), «Ռոու-

շանֆեքր» ամսագիր, X 838, Թեհրան, 1969։ 

" Այն հոդվածները, որոնց հեղինակները չեն նշված, լույս են տեսել անստորագիր։ 

1ГрЛ ՀՀ ՚ Г Օյ)Ա^Օ ^ Л Л С^Ув- տ " > С 

«Անուշ» (ակնարկ՝ նվիրված Հրանտ Դուկասյանի թարգմանությամբ հրատարակ-

ված «Անուշ» ժողովածուի մասին), «Թեհրանե մոսավվար», X 3, Թեհրան, 1969։ 

ք-11 լ ք 
Հ ր ա ն տ Ղուկասյան, «Ակնարկ հայ մեծ վիպասան և դրամատուրգ Ալեքսանդր Շիր-

վանզադեի կյանքի և ստեղծագործության մասին», «Արմաղան» ամսագիր, X 7, Թեհ-

րան, 1970, էշ 461։ . 

«I. °)Լ-ձ> ՀհհՅՀՅ քԼ-յյ ծ ձ գ * ՚ «\у \ յշ €Հ}ԱՀԼ*ԼահԴ 

Ч Ь г ш Զ վ յ ա զ ի ն յ ո վ ա , «Ավետիք Իսահակյան», «Փայամե նավին» ամսագիր, X 10, 

Թեհրան, 1965, էշ 77։ 

VI օչՍ-ձ օսձււ>\> Ժ^էՍյ^յ 
1гру 
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С"|,|[П1Г Գօոյին, «Ավետիք ՒսաՀակյան», «էթթելաաթե շավանանււ ամսագիր, М 79, 

Թեհրան, 1968ւ 
Ամսագրի գրական բաժնի վարիչ՝ գրականագետ Բ՛եմ ուր Գորգինը պատասխանելով 

րնթերցողներից մեկի հարցին, լուսաբանել է պոետի գրական գործունեության ժամա-
նակաշրջանը, «Աբու-Լալա-Մահարիի» պարսկերեն նոր հրատարակության առավելու-
թյունը և «Ղարիրը» (ԳաՐԳԸ սրտիս), քերթվածի գեղարվեստական արժեքը։ 

հհ\^Յ '1—0 օյԼ-Հօ ծձյգ* «^Ա^սէՏ^Տ '0>Լէտ\ Շ ^ յ 
ГУ._ПГ ^Օ «1Гр1 

Հրանւո Ղս ՚կասյւսն, «Ավետիք Իսահակյան. հայ մեծ բանաստեղծ Ավետիք Իսա-
հակյանի մահվան տասնամյակի առթիվս, «Արմաղանа ամսագիր, Л5 Տ—6, Թեհրան, 

1967, էշ 262—2701 

հհ\ՀՀ—յ '1 օյ «О-Ж-0 ւ ՀՀ և - — « Հ Հ ь « У \ յ յ կ ֊ •*• 
рг ^ мгрл-

Հրանա Ղուկասյան, «Խաչատուր Արով յան», «Վսւհիդ» ամսագիր, М Տ, Թեհրան, 

1969, Էշ 43, 
ներկայացված Է Խ. Աբովյանը որպես վիպասան և հայոց աշխարհաբարի հիմնա-

դիրը, Տրված Է նաև լուսանկարը, 

«Ս իա մ անթ ո», «Խար վա խունа երկօրյա թերթ, К 362, Թեհրան, 1967> ներկա-

յացված Է Սիամանթոն, նրա մանրամասը կենսագրությունը և եղեռնական մահը՝ Դա֊ 

նիել Վարոլժս/նի, Ռուբեն Սևակի և Գրիգոր %ոհրապի հետ։ 

Հ)\յ-Հ—յ 'V օյ ծ ձ գ * < ՀՀև^էՏ՚գ» յօԳյյե « ճ ս ճ ^ ս ս » 
рл յ > мгрл 

Հրանտ Ղուկասյան, «Եղիշե Չարենց», «Արմաղանа ամսագիր, А? 7, Թեհրան, 1969, 

էէ 
Տրված Լ բանաստեղծի կենսագրությունը և լուսանկարը։ 

* * * 

—յ 'Р օ^Ա—ձ «ՀՀձյ>քԼ-ձւ ծձ-գ* « ^ և - յ յ է յ Ա յ ւ է^յՀՏձշձ-ս.ւ ՀՀՀ%) 
л. Мг-рг 

Իէա Դավյ>յա6, «Գարեգին Սևոլնց», «Փայամե նավինя ամսագիր, № 4, Թեհրան, 

1943, Էշ 80, 

« • ^ Լ » — ձ ձ գ * ՚ հ հ Ц — « Հ Հ Լ ^ ա . 3 ! у Л ^յ^ձ^Տե» 

РЛ.-РУГ «1Гр1 ՀՀ\յ-է՝ձ '1 ՕյԱ-Տօ 
Հրանտ Ղուկասյան, «Հովհաննես Հովհաննիսյանа (Կյանքը և գրական գործոմւեու-

թյունը), «Արմաղանя ամսագիր, էէ 9, Թեհրան, 1967, Էշ 473—480, 

<<^1я<4)\:> ծձյգո <ՀՀ^М^-А ՚ և յ յ յ ձշձձ 1 ^էԱօ с ^ . Ь у 
рг-гу Յ> «1гру ՀՀ\^Հ «Г 
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Հրանտ Ղուկասյան, сՎահան Տերյան, տրտմության ու անուրջների բանաստեղծ», 

»Արմաղան» ամսագիր, X 1, Թեհրան, 1968, Էչ 37—42, 

Л --է» ^лки '^Ա^յյԱ-ևԼ. ւձԱւ с Ա- ծ֊ р'з յ 
IГ"РЛ 'УЧ՝1 «У1^*1 

Ա|հք Խաչատրյան, с Հ ա յ մեծ բանաստեղծ՝ Եղիշե Յարենց», էՕմիգե Իրանէ թերթ, 

X 796, Թեհրան, 1969, 

Հոդվածում ներկայացված Է բանաստեղծի կյանքը, դրական գործունեությունը և 

նշանավոր մարդկանց կարծիքը նրա մասին, 

՚ V <Հ) ՚ Հյ Լ-^յէքյ» յօ\յ_<6 Д . .էւаза 
Р - Р - Р . 1 ^ « 1 г р Л 

Հրանտ Ղուկասյան, » Ե ղ ի շ ե Չարենց», г Ա ր մ ա ղ ա ն » ամսագիր, X 7, Թեհրան, 1969, 

Էշ 401—404, 

Հոդվածում համաոոտակի ներկայացված Է բանաստեղծի կյանքը և գրական գործու-

նեությունը լուսանկարի հետ միասին։ 

ք '' «ՕքՈ 0_)Լ-Տ> ձՏւգ Л «^ևյյ^Ա֊-Ա- <ձՍ I 

Г . լք « | Г р О 

Ալեք Խաչատրյան, * Պ ե տ ր ո ս Դուր յան», էհուշե» ամսագիր, X Տ46, Թեհրան, 1966, 

Էչ 30, 

Հոդվածում ներկայացվում Է բանաստեղծի համառոտ կենսագրությունը, 

ПО ^ք ЧГрГ 
Հրանա Ղուկասյան, » Դ ո կ տ ո ր Ռուբեն Սևակ» (Կյանքը և գրական գործունեությու-

նը), էԱրմաղան» ամսագիր, X 7, Թեհրան, 1967 Էչ 365։ 

1Гр1 ' | Г 

Ալեք Խաչատրյան, էՍիամանթո. կյանքը ե գրական գործուեեոլթյոմ։ը», էհաք վա 
խուն» շաբաթաթերթ, X 12, Թեհրան, 1967, 

'IГрА ՛ ք - г օ^Ա-ս «^Ա-օէք^Տ յ ք ^ օ և օ Ա ^ ւ 

1ЛЛ լք 

Հրանա Ղուկասյան, էՍիամանթո» (Կյանքը և գրական գործունեությունը), »Ար։քա-

ղան» ամսագիր, X 3, Թեհրան, 1969, Էչ 188, 

—3 «г օ^Ա-^յ ձձգ* «^Ա^սէքյՏ սյւձ^Հ с ^ Ь ^ д ^ » ւձկյգյւ 
1Л0—1ЛГ լք> мгчр 

Հրանտ Ղուկասյան, էԶորիկ Միրզա յան», с Արմաղան» ամսագիր, X 3, Թեհրան, 

1970, Էչ 183—185, 

Հ ա յ պ ո ե զ ի ա յ ի մ ա ս ի ն 

օ ս ա СА-ЦД^ Տ 

1го1 յ ս օ Ա յ - օ ւօ օյԼ»-Տւ 
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Թհմոս- է-ՈՐքլիՏ, «Հայ բանաստեղծության հմայքն ու հրաշքը», «էթթելաաթ» թերթ, 

թիր ամսվա 15, Թեհրան, 1972։ 

«ЦДЫ «օԿյ^Ա-Ա- ^ уХ^З* У՝ Տ 
1Г0Ч ' г 1 , օ^Ա-"1 

Հովհաննես Շիրազի «Սիամանթո և Խաշեպարեն»թարգմ. — Ալեք Խաչատրյան, 

(պոեմի պարսկերեն թարգմանության մասին), «էթթելաաթ» օրաթերթ, էէ 210, Թեհրան, 

1970, 
Տրված է պոեմի բարձր գնահատականը, 

Հովհաննես Կարապետյան (Շիրազ), «Սիամանթո և Խաշեզարե», թարգմ. — Ալեք 
Խաչատրյան • (գրախոսություն պոեմի պարսկերեն թարգմանության մասին), «Քեյհան» 
օրաթերթ, М 301, Թեհրան, 1970։ 

Տրված է պոեմի գեղարվեստական արժանիքները և հատվածներ պոեմից։ 

Երաժշտություն 

ք լք '1-ГУ О ՝ / * 3 «|. Տ 1 

'Ւարյոլշ Ս. , «Կոմիտասի հայացքները հայ ֆոլկլորային երաժշտության մասին», 

«Մուգիք» ամսագիր, էէ 9 և 10, Թեհրան, 1958, Էշ 4, 
1ГГА «1 օյԱ-Տ> ք ^ . » « ^ Ц ^ յ » է ^ ^ ^ Տ » 

«Կոմատաս» (Հոդված մեծ երգահանի մասին), թարգմ.— Я- Ֆորուշանի, «Փայամե 

նավին» ամսագիր, էէ 6, Թեհրան, 1959 Էշ 48, 

Г00—Г0. լք Օ^յ-քՀ ՛ ք 0)Ա-Տ> < Հ Հ ծ Տ գ * < ^ և ս ֊ յ ^ Տ «лЗ^уь 

Հրանա Ղուկասյան, «Կոմիտաս. հայ հռչակավոր երաժշտագետի ծննդյան 100-ամ-

յակի առթիվ», «Արմաղան» ամսագիր, էէ 4, Թեհրան, 1969, Էշ 250—255։ 

« 1 Г 0 1 < 0 _ Ք ՕՅԱ^Ճ ծձ.գ*> ' ^ Ц ^ О ^ У Ь Ա \ ИЛмЗуЗ С \ « . . А О Ь ԱՍ* 

ГУ0 լ ք 

Արա Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն , «Սայաթ-Նովա», «Արմաղան» ամսագիր, Л> 4, Թեհրան, 1971, 

Էշ 275։ 

'1грг —^ ' Л '՜*""1 ՛Օձ} * ք Цг?.' ծ ձ գ * \-Т ЯЛЛ^уЗ 

ГГ լք 

Արա Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն , «Սայաթ-Նովա», «Փայամե նավին» ամսագիր, М 8, Թեհրան, 

1964, Էշ 22։ 

I ' լք « 1 Г р 1 

* ^՝ՐՔՒ հայերեն վերնագրում, ինչպես պարսկերենում, Խաշեզարեն տրված Է Խշե-
ղարե, 
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'Լոլամ Հոտոյն Ֆարնոսփ, «Արամ Խաչատրյան», «Խուշե» ամսագիր, X 42, Թեհ-

րան, 1967, էշ 10• 
Ընդարձակ հոդված է երաժշտագէտի ստեղծագործական կյանքի մասինէ 

ГР ' Г . Л օ յ Ա - 2 . « յ ^ յ Հ Հ յ » ծ ձ գ * է ^ ե յ յ Յ Ա - Ա . է \ յ Հ » 

«ՍՀրամ Խաչատրյան», «ՏԷանե ոուզ» ամսագիր, X 208, Թեհրան, 1969, Էշ 24։ 

Հոդվածը վերաբերում Է 1969 թվականին Թեհրանի «Ռուդաքիի» անվան երաժշտա-

կան սրահում Ա. Խաչատրյանի տված համերգային ելույթին։ 

ЧГ ՚ 1 грг ' Г շ յ Ա - ձ և յ 

«Գոհար Գա սպա ր յան», с Փ ա յ ա մ ե նավին» ամսագիր, АՏ 2, Թեհրան, 1963, Էշ 92։ 

Գե ղա նկարչո ւթյ ո ւ ն 

1Г _յ II օյԱ-ս « \ ձ յ Լ օ С с > Ц ) ^ ս^Յյ՜^յ 
ГУ Հ Տ ՚ է Ր ք . 

Ի. Ուրագով, «Մարտիրոս Սարյան», « Փայամե նավին» ամսագիր, X 11—12, Թեհ-

րան, 1961, Էշ 27։ 

Զանազան 

• 0 /•՛! * ' օ ^ ՞ * ^ ^ ՝ о—*.}} '•ձՀձգ* ' ( -У* ՜^ ՝ С^Ч) * 
У _ 1 ^ • 1Г.У Օ ՚ յ ֊ է 3 

I հուջեն Ա ք ր ա ն ա մ յ ա ն , «Հայոց լեզուն» (առնչությունները պահլավերենի հետ), 

«Թոլֆանե հեֆթեգի» շաբաթական հանդես, Թեհրան, 1928, X Տ, Էշ 6—7։ 

<»)•*_.« • հհկյյկյՀ <օԱյ у у Ь Հ^Լյեյ»Ц^» 

НЬгпшрЬ Գրի<յորյան, «Հայ-իրանական մշակութային կապեիր», « Փայամե նավին» 

ամսագիր, К 3, Թեհրան, 1963, Էշ 29։ 1 

'քօտԱ-ձ ևօэ ծձգ* ' ^ Լ օ յ ք ե ե .V էՀ) I <•*<.. 
«V «11-ք. 

Ս, Ա. Հ ա կ ո բ յ ա ն , «Հայաստանի ֆիզիոլոգները»,' «Փայամե նավին» ամսիգիբ, X 4, 

Թեհրան, 1961, Էշ 57, 

0 Чт*"՜1 ՝_>•*՝ —5 е ^ и ^ м ^ ( Յ յ յ ւ յ — ք , > յ Ա օ 

ք* ՚ I Ոքք լձտԱ^յ «I. օ^ Ա-Հօ с ^ д у ^ Լօ> 
Արա Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն , «Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության 45-ամյակը», 

«Փայամե նավին» ամսագիր, X 10, Թեհրան, 1965, Էշ 40։ 
1 ք ք ^ յ յ—Յք և օ յ> ձձգ* I » . П Հյյ-лууАЗ 

л л \ > 'Iո՛ք 
ւ ՚ ս ա չ ա ն Փոլաւյ յան, «երկիր Հայաստան», «Փայամե նավին» ամսագիր, X 4, Թեհ-

րան, 1945, Էշ 88։ 
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У9 цР М Г р Г 

էրբհՏսւն Սամիի, «Համառոտ ակնարկ Մ ոսկվայի, Լենին դրա ղի և Երևանի մասին», 
«Փաւամե նավին» ամսագիր, էէ 12, Թեհրան, 1963, էշ 7Տւ 

лХлл ՚ Հ Հ և օ *!ւշ > С ^ & ш Л ^ О О « Л л ֊ чЗ; 
քք ^р м г г л '՜1 

Ս. Ս՚ւսրաիրոսյան, «Հայաստանի գիտական նոր հաստատությունները», «Փայամե 
նավին» ամսագիր, էէ 6, Թեհրան, 1959, էշ 421 

«Г 0)Ա-Տ> Լ _ յ » -ւմ • \ с ^ и ъ и з и » 
л ^ «1ГГ1 

Ա. Դ. Աբրահամյան, «Մատենադարան, «Փաայմե նավին» ամսագիր, М 3, Թեհ-
նավին» ամսագիր, էէ 3, Թեհրան, 1960, էշ 8, 

'ք «հհ***» ЛЛж* ՚ х Ь Х м у ՀՏ"3}^ յ-Հ* (З'^^ЧЪу* 

ք ո ^Р «1го1 оЬ ֊ *»--' 
Մահմոսյ Նաֆիսի, «Իրանի ոչ պարսկալեզու թերթերը», «Սոխ ան» ամսագիր, էէ 4, 

Թեհրան, 1972, Էշ 431, 
« ( 3 յ л» շ уЛ ձձ—գ* ՚ ( _ л к ւ '.ծՏձоу « հ հ ^ Ա ձ ճ . 

41 ^ МГрУ ' 1 0 0 ) Ц - & 
Լոթֆոլլսւն Հօնսւրվար, «Սպահանի Զուզայի եկեղեցիները», «Հոնար վա մարղոմ» 

ամսագիր, էէ 65, Թեհրան, 1968, Էշ 91, 
Հոդվածագիրը բազմաթիվ հետաքրքրական նկարների հետ միասին տպագրել Է իր 

նյութը և անդրադարձել Է Ջուղայի հայության պատմական սէնցյալինւ 

( -Հ յԼ-ձ^Խ « ^ Ц - а К у ձ—5\,А л «Ьу «հհՀ^ՆօՀ ^ՍԼԼՏ- յԱ^^Ա-ս»^)6» 

\ յ > '1Г01 ՀՀ^ յ -У «1Г _} II Օ յ Լ - ձ 

Հրանա Ղուկասյան, «Սպահանի Զուզայի «Վանք» եկեղեցին», «Արմաղան» ամսա-

գիր, էէ 11—12, Թեհրան, 1972, Էշ 100, 

»1гр1 01—аэ ^ և հ օ յ Ա ձ у у.*" ձձգ* у ^ Ա ֊ւ- յԱՏ՝ հհ^\» 
г л ^ ւ-

«Առաշին տպագիր գիրքը Իրանում», «Հոնար վա մարդոմ» ամսագիր, էէ 55 և 56, 
Թեհրան, 1967, Էշ 10 և 18, 

օյԱ-ս> *ՀՀ \* ձճօւյլ ՚ յ Ա - ւ ^ .ձՏ-ձ+Հ ծՎ^տձ ՀյՀ?}^ ) » 
ОГ-ОГ^Л «1ГрЛ ՀՀ\յՀ^ «I 

Հրանա Ղուկասյան, «Առաշին տպագիր հրատարակությունն Իրանում», «Արմաղան» 
ամսագիր, էէ 1, Թեհրան, 1969, Էշ 52—Տ5ւ 

ГЧЧ ,յ> '1грЧ о ^ у * * '՜1 А Л в м ՛ ^ и - յ Ա у ւ 

«Հայկական նախնադարյան շրշանի պաշտամունքը», сԱրմաղան» ամսագիր, էէ 6, 
Թեհրան, 1970, Էշ 399, 
՚ Հ Հ Ц ^ К У Ч>֊>\УЬ Ք^ՅՍ^ ՀՀՅՏ 1 ^ Ա ? - ՝ ^ » 

г р г - г г л 'հրքքւ «1—0 04՝] ձ ձ գ * 
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Հրանա Ղուկասյան, «Ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունեցող հայ գրակա-
նությունը.V (համառոտ ակնարկ), «Արմաղան» ամսագիր, № 5—6, Թեհրան, 1969, Էշ 
338—342/ 

1г0—1г. լք> ' 1 г р ч ' ч 

Հրանա Ղուկասյան, «Հայ գրականությունը Իրանում» (ակնարկ), «Արմաղան» ամ-

սագիր, М 9, Թեհրան, 1970, կ 620—625։ 

1П <յ> '1ГРЛ Հ Հ \ ^ ւ V 
Հրանա Ղուկասյան, * Հ ա յ ե ր ի կրոնի պատմության համառոտ ուսումնասիրությունը», 

Հ համառոտ ակնարկ), «Արմաղան» ամսագիր, Д5 7, Թեհրան, 1969, էէ 126։ 

ԱսԼձշ- Տ ՚ " — > ՝ Ա և " ГО С — Հ ^ շ տ ^ ձ 

V—! МГГР ՚ 1Г շյԱ-^յ և օ * յ \յ1Տ 

Ղազար Սիմոնյան, «Խորհրդային Հայաստան» (խորհրդային կարգերի հաստատ-

ման 25-ամյակի առթիվ), էՓայամե նոու», М 12, Թեհրան, 1945, Էէ ՚ — 7։ 

«ք օ ^ Ա - ճ էՀՀ\յւ*յ\» ծձ-գ* ՚ ՀՀ և ֊̂յէք^տ յօԱյէ ՀձՏԼ^յ 
14. ^ мгрл 

Հրանա Ղուկասյան, г Հ ա յ ե ր ը Իրանում», «Արմաղան» ամսագիր, М 4, Թեհրան, 
1969, կ 190։ 

<ՀՀ**յ\» ՚ Հ Հ € Հ Հ Ц _ к ~ « э \ Ш л . у> ^ Ա և ^ յ Ա - * » 

Հրանա Ղուկասյան, «Հայ եկեղեցիները Սպահանի նոր ծուղայում», «Արմաղան» 
ամսագիր, М 8, Թեհրան, 1968, կ *06է 

ՀՀՆձՏ\յ\ и ^ - Ц - * У Լ*ևև«*>ւճ> 
|ро_пл յ 14—01 Мго. ՛ ք - г 5 г (^5՝ յ Ա յ Е ) У Л У АХЫ 

ճարտարապետ Վարուժան Այւաքելյան, «Հայկական եկեղեցիներն ու սրբավայրերը 

է՛րանում», «Հուր» ամսագիր, М 1, 2—3, Թեհրան, 1971, կ 51—69 ե 118—145։ 

ԾՁՅԳ* < Հ Հ А . » ՕԼԱ) ՀՀ\ 1 Ւ ՚ Լ . 

ո-1Г мгэ* « р - г շ^Ա^օ 
Հրանա ՛Լուկասյան, «Մողաֆֆար էգ էին շահի ճանապարհորդությունը Հայաստան», 

«Հուր» ամսագիր, Л? ՜Յ—4, Թեհրան, 1971, կ 12—16։ 

ձև ^ևճմսէ — օ ՝ ^ — ? . ՝ У о - ' ^ Ч " ^ յտօձձւ* 
ц Р ' 1 Г 0 - Հ Հ \ յ — { . յ ՛ ք - Г лХ—а^с ՚ у 

Ազիզ 'Ւովլարսւբադի, сԻրանում հրատարակված հայ մամուլի պատմությունից», 
сՀուր» ամսագիր, М 3—4, Թեհրան, 1971, կ 73—89։ 
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Ա Ն Վ Ա Ն Ա Տ Ո Ի Ց ԱԿ 

Պարսկերեն թերթերի և ամսագրերի 

ծձ. 

«Ս ոխ ան» (Խոսք), դրական, գիտական ամսագիր, Թեհրան է 
Արտոնատեր֊ խմբագիր՝ Փարվի զ նաթել Խան լա րի։ 

с Ц л л * ձճգ» 
«Յազմա» (հիմնադրի անունով), գրական, գիտական ամսագիր, Թեհրան։ 

Արտոնատեր՝ Հարիր Ցազմաիէ 

СԱրմաղան» (Ընծա), գրական, գիտական ամսագիր, Թեհրանէ 
Արտոնատեր-խմրագիր՝ Մահմուդ Վահիդ զա դե Դասթագարդի։ 

«Զոնգ» (Ժողովածու), գրական հանդես, Սպահանէ 
Խմբագրական կոլեգիա։ 

«Խուշե» (Հասկ), գրական, քաղաքական հանդես, Թեհրանէ 
Արտոնատեր՝ դոկտ. Աս գա րի, խմբագիր՝ Ահմադ Շամ ԼՈՍ 

էշչձշձՀ Լ օ > ձձմգ* 

лՓայամե նավինյ» (նորագույն պատգամ), դրական, դիտական ամսագիր, (Իրանի հետ 
Սովետական Միության մշակութային կապերի միության ( В О К С ) օրգան)։ 
Տնօրեն՝ Էթեմադ զադե (Բեհաղին)։ 

«Հուր» (Հուր), գրական, գիտական ամսագիր, Թեհրան։ 
Արտոնատեր և պատասխանատու խմբագիր՝ դոկտ. Գագիկ Հովակիմ յան։ Լույս է 
տեսնում հայերեն և պարսկերեն միասին։ 

СуЛ* я ** է> а ծձ.գ*> 

«Շեքար վա թեբիաթ» (Որս և բնություն), ամսագիր, Թեհրան ւ 
Խմբագրական կոլեգիա, արտոնատեր՝ Նասեր Գոլեսորխի։ 

СԴարու փեզեշքի» (Դե ղ- բժշկություն), դիտական֊ տեխնիկական ամսագիր, Թեհրան։ 
Խմբ.՝ դոկտ. Մոհամմադ Հագի Ար դաբրանի։ 

со և ՜ * } а յ ^ ^ օ Յ 
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С Սեփիդ о и Ի յսւհ * (Սպիտակ և Սև), հասարակական֊ քա ղա քական֊ գրական ամսագիր, 
Թեհրան։ 
Արտոնատեր1 դոկտ. Ալի Բեհզադի։ 

«Օմիդիե Իրան* (Իրանի հույս), հասարա կա կան-քաղաքական ամսագիր։ 
Արտոնատեր՝ Ալի Աքրար Սաֆի փուր։ 

<էթթելաաթե հաֆթեգի (Շաբաթական լուրեր), հասարա կա կան֊ դրա կան շաբաթական 
հանդես, Թեհրան։ 
Արտոնատեր՝ Աբբաս Մ աս ուղիւ 

*Զանե ոուղ* (Այսօրվա կինը), ամսագիր, Թեհրան։ 
Խմբագիր՝ Մաշիդ Դավամի։ 

«Մուզիք* (Երաժշտություն), ամսագիր, Թեհոան։ 
Արտանատեր֊խմբագիլւ՝ Բահման Հիրբոդ։ 

«Վահիդ* (Եզակի), գրական ամսագիր, Թեհրան։ 
Արտոնատեր-խմբագիր՝ Սեյֆօլլահ Վահ էպ նիա։ 

«Ֆարդա* (Վաղը), շաբաթական հանդես, Թեհրան։ 
Արտոնատեր֊խմբագիրճ Բաղեր Նիքֆարշամ։ 

«Հավանանե էմրուղв (Այսօրվա երիտասարդությունը), ամսագիր, Թեհրան։ 

I Ьз . լ , » • 
«Բաղե Սաեբ* (Սաերի այգին), գրական ամսագիր, Սպահան։ 

Պարսկական դասական պոեզիայի ոճին հետևող ներկայիս բանաստեղծների ստեղ֊ 

ծագործությունների ժողովածու։ 

-«նեգին* (Ակ)։ գրական, ամսագիր, Թեհրան։ 

*Ֆերդոուսի*, շաբաթական հանդես, Թեհրան։ 

*Փութե Իրան* (Իրանի փոստ), ամսագիր, Թեհրան։ 

С ^ у „ Ь ձճգ* 

с (кХасл 
-сԱնղա* (Փյունիկ), գրական ամսագիր, Սպահան։ 

Խմբագիր՝ Զ իա Հաշթրուդի։ 

Լույս է տեսել միայն մեկ համար֊~1965 թվականին։ 

«Թեհրանե մոսավվար* (Պատկերված Թեհրան), ամսագիր, Թեհրան։ :345 



г Ասիայե շավանան» (երիտասարդական Աս իա), շաբաթական հանդես, Թեհրան։ 

С էթթելաաթե շավանան» (Երիտասարդական էթթելաաթ), ամսագիր, Թեհրան։ 

«Հոնար վա մարդոմ» (Արվեստ և ժողովուրդ), գեղարվեստական ամսագիր, Թեհրան։ 
Խմբագիր՝ էնայաթոլւլահ Խոշասթե։ 

թ յ Թ ե 

сէթթելաաթ» (Լուրեր), օրաթերթ, Թեհրան։ 
Խմբագիր՝ Աբբաս Մասուդի։ 

«Թարաղղի» (Առաշադիմություն), օրաթերթ, Թեհրան։ 

VՔեհյան (Աշխարհ), օրաթերթ, Թեհրանւ 

«Խաք վա խուն» (Հող և արյուն), երկօրյա թերթ, Թեհրան։ 

ՀՀՀ^Լ. շ (ձՅևԼյ ձ^Սյյտ 
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XI 

Ի Ր Ա Ն 

•Տպագրվում է Հայկական ՍՍՀ ԳԱ 
Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդի ու՚ոշմսոքբ 

Գիրքը հրատարակության են երաշխավորել պատմական գիտությունների ւ յօկտու ֊ ՝ պրո-
ֆեսոր Ե. Ղ. Սարգոյանը և պատմական գիտությունների թեկնածու Խ. Մ. Ջատոեք 

Հրատարակչական խմբագիր 
Ա. Հ . ԳԵ4ՈՐԳՑԱՆ 

Նկարիչ 
Յու Հ . ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

Գեղարվեստական խմբագիր 
Հ . Ն. ԳՈՐԾԱԿԱԼ8ԱՆ 

Տեխնիկական խմբագիր 
է Կ. ՀԱՐՈԻԹՑՈԻՆՑԱՆ 

Սրբագրիչ 
Մ. 4 . ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
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