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سخن مهندس شرلی آوتیان؛ مسئول پایگاه کلیساهای تاریخی ایران

روابط فرهنگی ارمنیان و ایرانیان پیشینه هزار ساله دارد. میراث فرهنگی؛ رشته های مختلف هنری و صنایع دستی ارمنیان 
ساکن در بخش ایرانی فالت ارمنستان؛ قسمت جدائی ناپذیر از تمدن و فرهنگ عظیم ایران می باشد.

ارمنیان به عنوان ساکنان بومی در مناطق شمالی و شمال غربی ایران )ارومیه؛ سلماس؛ خوی؛ ماکو؛ قراداغ و غیره( 
زیسته اند. شاه عباس اول پادشاه ایران در سال 1605م صدها هزار نفر از ارمنیان ساکن در دشت آرارات و مناطق اطراف 
آن را از موطن خود کوچ داده و مجبور به سکونت در مناطق مرکزی ایران )اصفهان؛ فریدن؛ چهار محال؛ کزاز؛ کمره؛ 
گاپال و غیره( کرد. پس از مدتی؛ گروهی از ارمنیان ساکن در این مناطق به اراده خودشان به مناطق دیگری از ایران 
)تهران؛ رشت؛ انزلی؛ اراک؛ بوشهر؛ آبادان و غیره( مهاجرت کردند. گروه بزرگی از ارمنیان کوچ داده شده؛ در شهر 
اصفهان پایتخت وقت ایران ساکن شدند و محله جلفای نو را بنا کردند. به دستور شاه عباس؛ اختیارات خاصی به ارمنیان 
محله جلفای اصفهان تفیض شد و اداره امور این محله به آنها واگذار گردید. بدین شکل؛ شهر ارمنی نشین جلفای نو شکل 

گرفت که نقش مهمی در اقتصاد و فرهنگ ایران ایفا کرد.

پس از کوچ سازماندهی شده شاه عباس در سال 1605م؛ ارمنیان ایران جامعه مهمی در این کشور محسوب شدند )الزم به 
ذکر است که ارمنیان پس از پایان جنگ جهانی دوم به دلیل خشکسالی در ایران؛ جابجائی در داخل کشور و مهاجرت در 
گروه بزرگ به خارج از کشور؛ مجبور به ترک بسیاری از روستاها شدند(. ارمنیان ایران بزرگترین جامعه اقلیت های 
مسیحی ایران می باشند که بیشتر در شهرهای تهران؛ اصفهان؛ تبریز؛ ارومیه؛ شیراز؛ رشت؛ انزلی؛ قزوین؛ اهواز؛ آبادان 

و سایر شهرها ساکنند.

جامعه ارمنیان ایران دارای سه خلیفه گری می باشند:

خلیفه گری شمال یا آذربایجان به مرکزیت شهر تبریز.  -1

خلیفه گری اصفهان یا خلیفه گری ایران – هندوستان سابق به مرکزیت شهر اصفهان.  -۲

خلیفه گری مرکزی یا تهران به مرکزیت شهر تهران.  -3

خلیفه گری ها مستقل از یکدیگر عمل کرده و آنها اداره و حفظ و نگهداری کلیه کلیساهای ارمنیان ایران را به عهده دارند 
و از جاثلیقی کیلیکیه پیروی می کنند.
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تعداد بسیاری بناهای فرهنگی مربوط به ارمنیان و سایر مسیحیان در جمهوری اسالمی ایران وجود دارد که دولت آنها را 
همچون میراث فرهنگی خود )بناهای اسالمی و ایرانی( مورد توجه قرار داده و از آنها مراقبت می کند. مورد بارز آن؛ ثبت 
جهانی تعدادی از دیرهای تاریخی در سازمان یونسکو به پیشنهاد دولت جمهوری اسالمی ایران و وزارت میراث فرهنگی؛ 

گردشگری و صنایع دستی )سازمان میراث فرهنگی سابق( است.

حفظ؛ نگهداری و مرمت کلیساهای تاریخی واقع در سرزمین ایران به پایگاه کلیساهای تاریخی ایران تحت نظارت آن 
وزارتخانه محول شده است. این پایگاه توسط وزارتخانه مربوطه با هدف بررسی؛ حفظ و نگهداری و مرمت کلیساهای 

ایران و بناهای همجوار آنها در سال 1384 ش )۲005م( تاسیس شد.

جمهوری اسالمی ایران همیشه به روابط حسنه با همسایگان اهمیت داده است و در این خصوص جمهوری ارمنستان دارای 
جایگاه خاص می باشد؛ که باعث شده همکاری در خصوص حفظ و نگهداری میراث فرهنگی که دارای پیشینه محکمی از 

گذشته می باشد؛ به طور طبیعی گسترش یابد.
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رهبری کل ارمنیان جهان در این دیر در شهر واغارشاباد ارمنستان قرار دارد   
این دیر در سی کیلومتری شهر بیروت در کشور لبنان قرار دارد   

.۱

.۲

پیشگفتار

 اولین اشیاء قدیمی زمانی در یک مکان گرد آورده شدند که نگاه جامعه بشری به آنها به عنوان وسیله کاربردی؛ گنج و یا اشیاء قیمتی
به صورت ارزش های زیباشناختی؛ مستند و هنری تغییر کرد.

  پس از پشت سر گذاشتن چندین مرحله توسعه؛ امروزه هدف اصلی موزه ها فقط گردآوری و حفظ اشیاء به عنوان آثار زیباشناختی
و یا هنری نبوده؛ بلکه با به نمایش گذاشتن آنها به برنامه های آموزشی کمک می کنند.

 ارمنیان از نیمه سده ۱۹م؛ زمانی که تصمیم گرفته شد؛ تا آثار ارزشمندی )بقایای قدیسان؛ وسائل کلیسا و لباس ها) که در گنجینه
 های دیرها نگهداری می شد در معرض دید عموم قرار گیرد؛ مبادرت به تاسیس چنین موزه هائی کردند. کلیسای جامع اجمیازین۱

و دیر غازار مقدس ونیز در این امر پیشقدم بوده اند.

 تشکیل موزه ها و سازماندهی تخصصی آنها در جمهوری سوسیالیستی ارمنستان از نیمه اول سده بیستم میالدی گسترش چشمگیری
 یافت؛ اما در دیاسپورا آثار ارزشمند کماکان در کلیساها نگهداری می شد که سپس موزه ها در دیر آمناپرکیچ جلفای اصفهان )سال
 ۱۹۳۰م )؛ در دیر دیرامایر مقدس زماری۲ )سال ۱۹۶۳م)؛ در دیر هاکوپیانتس در شهر اورشلیم )بیت المقدس) )سال ۱۹۷۹م)؛
 خلیفه گری بریوو شهر حلب سوریه )سال ۱۹۹۱م) و در  مقرر جاثلیقی کیلیکیه واقع در آنتیلیاس لبنان )در سال ۱۹۹۸م) تشکیل

شدند

 موزه ملی – مردم شناسی اسقف اعظم آرداک مانوکیان واقع در شهر تهران؛ جنب کلیسای مریم مقدس در نزدیکی ساختمان مدرسه
 کوشش داوتیان؛ در طبقه هم کف مجموعه فرهنگی واچه هوسپیان به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سال ۱۳۸۷ ش )۲۰۰۸م) تشکیل

 شده است. افتتاح رسمی موزه بدست آرام اول جاثلیق کیلیکیه در چهارم نوامبر آن سال انجام شده است.

.
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 با تصمیم شورای خلیفه گری ارمنیان تهران؛ خانم مهندس شرلی آوتیان اقدام به تشکیل این موزه؛ تهیه اثاثیه مورد نیاز آن و جمع
آوری آثار و قرار دادن آنها در غرفه های مربوطه کرده و با حکم آن شورا؛ مهندس آوتیان اولین مسئول موزه تعیین گردید.

 اکنون در موزه آثار متعلق به ارمنیان ایران و آثار جمع آوری شده از سایر مناطق شامل وسائل  بکار رفته در کلیساها طی سده
 ۱۹م؛ حدود بیست جلد کتب دست نویس از سده های ۱۵ الی ۱۸م؛ کتب متعدد چاپی از سده های ۱۷ الی ۲۰ م؛ نقشه های تاریخی؛
 متون مختلف؛ لباس های سنتی؛ لباس های مربوط به مراسم کلیسا؛ آثار مختلف از هنرمندان ارمنی ایران )شامل تابلوهای نقاشی؛

حکاکی؛ عکس ها)؛ همچنین لوازم شخصی مرحوم اسقف اعظم آرداک مانوکیان در معرض دید عالقمندان قرار داده شده است.

 بیشتر آثار گرد آوری شده در موزه؛ متعلق به کلیساهای غیر فعال خلیفه گری تهران است که به این مکان منتقل شده؛ به غیر از
کتاب های چاپی که توسط افراد مختلف اهدا گردیده و یا از کتابخانه های مراکز فرهنگی ارمنیان به موزه منتقل شده است.

 مطالب این کتاب از سه بخش وسائل کلیساها؛ کتب دست نویس و کتب چاپی تشکیل شده است که هدف آن ارائه اطالعات در
 خصوص کتیبه های روی آثار با ارزش و یادبود های مکتوب در داخل کتاب ها با هدف بررسی آنها توسط محققان ارمنی شناسی

می باشد.

 در بین آثار موزه؛ به ویژه هجده جلد کتب دست نویس بسیار ارزشمند می باشند که بخش یادبودهای مکتوب در شش جلد از کتاب
 ها بطور کامل حفظ شده است. در بین آنها؛ کتاب مقدسی قابل توجه است که مربوط به مراکز علمی )زیناوور مقدس و کریستاپور
 مقدس) روستای براستیک منطقه یرزنکاه  به تاریخ ۱۴۲۰م می باشد که تاریخ رونویسی این کتاب مقدس ۳۹ سال قبل از کتاب

مقدس معروفی است که در این مکان در سده ۱۵م رونویسی و اکنون اثری از آن وجود ندارد؛ می باشد.

 برای اولین بار کتاب های دست نویس تهیه شده در روستای آکگور در سال ۱۴۷۰م؛ دیر آمناپرکیچ جلفای نو در سال ۱۶۶۶م؛
 کلیسای اندزای مقدس )هاکوپ آلپیان) محله وسطای روستای آگولیس در این کتاب معرفی می گردند. الزم به ذکر است که در
 این کتاب های دست نویس؛ یادداشت هائی در خصوص وقایع دوره معاصر همچون مهاجرت ارمنیان ایران به ارمنستان در سال

۱۹۴۶م نیز ذکر شده است.
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 الزم می دانیم تا قدردانی خود را از اسقف اعظم سبو سرکیسیان برای اجازه امکان بررسی کتاب ها و آثار موجود در موزه؛
همچنین از مسئول پایگاه کلیسای تاریخی ایران خانم شرلی آوتیان برای دعوت از ما برای بررسی این آثار بیان کنیم.

 در بررسی های انجام شده کارکنان موزه و آلن گریگور از کارکنان پایگاه کلیساهای تاریخی ایران با همکاری صمیمانه ما را یاری
کرده اند.
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وسائل کلیسا
 طی بررسی سال ۲۰۱۷ م؛ از وسائل مربوط به کلیساها در موزه که تعداد

۲۸ عدد از آنها دارای کتیبه می باشند؛ برای اولین بار معرفی می گردند

 آئینه با ۷ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: با نام پدر؛ پسر و روح
القدوس. به خوشی آبکار هوهانجانی؛ تهران ۱۵ می ۱۸۵۰م.

 یقه شنل با ۲۸ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: به یاد مرحوم آراکل 
 ماهتسی هاکوپیان از خانواده آرسومنتس. به کلیسای تادئوس مقدس تهران؛

یکم آوریل ۱۸۵۵م.

 کاله اسقفی با ۲۹ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: کاله طالکاری
اهل آرسومنتس  تادئوس  از طرف  تهران  آمناپرکیچ  کلیسای  به  یادبود   شده 
 شوشی به یاد پدرش ماهتسی هاکوپ و مادرش ناناکولی و برادر جوان مرگش

آراکل که قبرش در کلیسای تادئوس مقدس قرار دارد. یکم آوریل  ۱۸۵۵م

.۲

.۳
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:
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 صلیب دستی با ۸ سطر کتیبه به زبان فارسی بدین شرح: مستوفی الممالک
بکلیسای ونک فی شهرذیقعده الحرام فی سنه ۱ ۱۲۷۸

 صلیب روی میز با ۳ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: صلیب مقدس
اهدائی از طرف خاچاطور تادئوسیان به کلیسای گئورگ مقدس. ۱۸۷۶م

.۴.۵

۱ ۱۸۷۶ م  

..



۱۱

.۶.۷  صلیب روی میز با ۸ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است : -6
 صلیب اهدائی به کلیسای مریم مقدس از طرف کاسپار و فرزندش مارتا اهل

آمید ۲ .  ۲۴ / ۳ / ۱۸۷۹

                                                   صلیب با ۷ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است:
 از طرف اسکندر وارطانیان از خانواده نویرتس ۱۸۹۷م به کلیسای

گئورگ مقدس؛ دروازه قزوین؛ تهران

دیاربکر امروزی در ترکیه   ۲

..



۱۲

.۸.۹ است: -8 قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  با ۵ سطر  دستی   صلیب 
اهدائی استپان مانوکیان به کلیسای چاناقچی علیا ۳ ؛ قراقان ۴  ۱۹۰۰م

 صلیب روی میز با ۵ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: -9
سال ۱۹۰۱م. یادگاری به کلیسای گئورگ مقدس از طرف نینو سروب خان

 روستائی در بخش خرقان۳
استان مرکزی

بخش خرقان امروزی ۴

..



۱۳

.۱۰.۱۱

.۱۲

.۱۳

  صلیب روی میز با ۷ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: -10
 یادگاری به کلیسای میناس مقدس ونک از طرف خانم شوشانیک آبراهامیان؛

۱۹۲۳م

است: قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  سطر   ۶ با  میز  روی                    تزئینات 
سال ژانویه   ۱۲ تهران  متولد  گالستیان؛  خ.  آشخن  خانم  مرحوم  یاد   به 

۱۸۶۹؛ فوت در جلفای نو به تاریخ ۲۸ اوت ۱۹۲۶م

  صلیب روی میز با ۴ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: -12
 این صلیب مقدس را اهدا می کنیم به نمازخانه مقدس ارمنیان مشهد؛ از

طرف مرحوم نریمان و هایراپت هایراپتیان ها؛ مشهد ۱۹۳۹م

است:    -13 قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  سطر   ۳ با     کندردان 
یاد به  آرمنوهی  طرف  از  مشهد؛  ارمنیان  کلیسای  به  اهدائی   کندردان 

مادرش آنا آ. گئورگیان. یکم نوامبر ۱۹۳۹م

.

.

.

.
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.۱۵

.۱۶

.۱۷

.۱۸

قرار است:.۱۴14. بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  با ۵ سطر  میز    صلیب روی 
 صلیب مقدس را اهدا می کنم به کلیسای ارمنیان مشهد؛ توسط کریستینه
ست ملیک  ما  نشدنی  فراموش  پدر  یاد  به  آرمناک  و  هراچیا   غریبیان؛ 

غریبیان اهل آگولیس ۵ . فوت در تهران به تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۳۹م

بدین قرار است: .15 با ۵ سطر کتیبه که ترجمه آن   ظرف کندر 
یاد به  آرمنوهی  توسط  مشهد  ارمنیان  کلیسای  به  اهدائی  کندر   ظرف 

مادرش آنا آ. گئورگیان. نوامبر ۱۹۳۹م

است: قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  سطر   ۷ با  میز  روی                 صلیب 
مشهد وارتوهی.  طرف  از  هاکوپیان  وارطان  کاراپت  مرحوم  یاد    به 

۱۹۴۰/۵/۸

است:.17 قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  با ۲ سطر  میز  روی    صلیب 
اهدائی ماتوس ... ه. قاراخانیان به کلیسای همدان. ۱۹۴۰م

قرار است:.18 بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  با ۶ سطر  میز    صلیب روی 
 اهدائی به کلیسای ارمنیان مشهد از طرف آرسن دانیلیان به یاد مارینوس

مادر مرحومش. ۱۰ نوامبر ۱۹۴۱

از شهرهای واقع در منطقه نخجوان۵

.
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.



۱۵

.۱۹

.۲۰

.۲۱

.۲۲

است: قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  سطر   ۲ با  شکل  کبوتری            ظرف 
 به نمازخانه مقدس ارمنیان مشهد به یاد دوشیزه جوان مرگ شده آراکس

میناسیان از طرف آستغیک مادر داغدارش. مشهد ۳۰ ژوئن ۱۹۴۲م.

است:.20 قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  سطر   ۲ با  میز  روی          صلیب 
به یاد ساتنیک داوتیان. مشهد ۱۰ آوریل ۱۹۴۴م

است: .21 قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  با ۴ سطر  میز    صلیب روی 
از گاسپاریان  وارتوهی  یاد  به  مشهد  ارمنیان  مقدس  نمازخانه  به   اهدائی 

طرف آبکار گاسپاریان. مشهد ۲۸ می ۱۹۴۴م

 ظرف کندر با ۳ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: به .22
مقدس نمازخانه  به  کنم  می  اهدا  بربرباشیان  لوسابر  مادرم  فوت   یادبود 

مشهد از طرف وارتانوش بادالیان. ۲۵ / ۳ / ۱۹۴۵

.

.

.



۱۶

.۲۴

.۲۳

.۲۵

.۲۶

.۲۷

.۲۸

است:  قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  سطر   ۴ با  میز  روی       صلیب 
یادگاری به کلیسای مریم مقدس از طرف آ.... به یاد والدینش. ۱۹۴۵/۹/۸

   صلیب دستی با ۶ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: .24
.ه. ن.؛ ت. ه.؛ عیسی مسیح. یادگاری از طرف ک.ر. آقاسیان

۱۹۴۵/۹ /۱۵  

  صلیب روی میز با ۶ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: .25
 این صلیب را به کلیسای مریم مقدس اهدا می کنم به یاد خانواده نشان

سرکیسیان. ۶ ژانویه ۱۹۴۷؛ تهران

   صلیب دستی با ۳ سطر کتیبه که ترجمه آن بدین قرار است: .26
 به یاد سوفیا خسروی گاسپاریان اهل شوشی. به کلیسای استپانوس مقدس

 همدان. ۶ / ۱۹۳۸

است:  قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  سطر   ۷ با  میز  روی   تزئینات 
یادگاری کاراپت آرزوئی به کلیسای مریم مقدس تهران. ۱۹۵۷م .

است: .28 قرار  بدین  آن  ترجمه  که  کتیبه  با ۹ سطر  لباس        سگک 
از به سال ۱۹۶۱م  در شاهرود  کرده  فوت  ماردیروسیان  منیره  یاد   به 

طرف شوهرش سرکیس ماردیروسیان. ۱۹۶۳م.

.

.

.



۱۷

کتاب های دست نویس

 براساس بررسی سال ۲۰۱۷م؛ تعداد ۱۸ جلد کتاب های دست نویس مربوط به
 سده های ۱۵ الی ۱۸م در موزه موجود است که توضیحات در خصوص آن ها به

 شرح زیر ارائه می گردد

مقدس کریستاپور  و  مقدس  زیناوور  کلیساهای  در  کتاب  این  مقدس.  کتاب   ۱ـ 
 روستای براستیک رونویسی شده است. تاریخ رونویسی ۱۴۲۰م. و کاتب کشیش

هوانس
  در داخل کتاب شش یادگاری دست نویس و یک نقش مهر می باشند که ترجمه آنها

به شرح زیر است
 

 ـ کتاب مقدس اسقف استپانوس از منطقه سیونیک؛ که باعث شگفتی و افتخار می
 باشد و شایسته سخنان زیبا است؛ با سخنان مناسب و عالی چهار بشارتگر؛ با ده
 فرمان؛ تصاویر با قاب بندی های رنگارنگ و آوای رنگین که در برگیرنده رنگ های
 اجسام آسمانی می باشد؛ نوشته شده است. رنگ های تصاویر محراب ها؛ اولین
 فرمان تا دهمین فرمان که در داخل قاب بندی با تصویر ستون و قوس بین ستون
 ها با رنگ قرمز که تداعی دهنده صلیب است و یا به عنوان پیامی که اعالن شده

و یا با پیام آسمانی تائید شده می باشد
 ـ  در حال حاضر؛ در اولین محراب؛ چهار رسوم دینی با چهار رنگ به تصویر
 کشیده شده است. اما محراب دوم همچون محراب قبلی با چهار رنگ تزئین شده
 که در آن رنگ مشکی نیز بکار رفته که بیانگر هستی واقعی می باشد که ظرافت

آن با نگاه اول مشخص می گردد
 ـ  در دعاهای مقدستان و هنگام انجام مراسم مذهبی برای درخواست مغفرت؛ از
 آقای مگردیچ؛ کشیش آنانیا و برادرش آقای آزاریا؛ خواهرم هروپسیمین و همسرم
 )نوشته این قسمت به عمد پاک شده است) و مرحومین ب. بادواکان و فرزندش
 هوانس؛ والدینم وهالخاتون و از کلیه خویشاوندان در قید حیات و فوت کرده یاد
 کنید. ای کشیشیان؛ در دعاهایتان با نام مسیح یاد کنید؛ آمین. تاریخ ارمنی ۸۶۹
 )۱۴۲۰م)؛ در ابتدا کتاب خداوند که آوتاران۱ نام دارد و شامل شرح زندگی ناجی؛
 سخنان و کردار بسیار عالی وی )در ادامه کالم مقدس) می باشد نوشته شده است.
 از همه التماس می کنم هر زمان که با این کتاب مواجه شدید شایسته بدانید تا از
 هوانس؛ نویسنده۲ این کتاب و از کشیش مقدس آنانیا دریافت کننده۳ این کتاب و از
 پدر روحانی وی مگردیچ به نیکی یاد کنید ... )در ادامه کالم مقدس). رونویسی

  Avetaran۱ کتاب مقدس مسیحیان - انجیل   
۲منظور رونویسی کننده می باشد  

۳منظور از دریافت کننده کتاب سفارش دهنده آن می باشد  

.
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۱۸



۱۹



 کتاب مقدس در تاریخ ۸۶۹ تقویم آبتی و ۱۴۵۱ مسیحی خاتمه یافت که ۶۷۷۱
 امین سال اخراج انسان از بهشت می باشد. این کالم خداوند و کتاب مقدس آسمانی
 توسط نگارگر کشیش هوانس گناهکار و ناالیق رونویسی شد ... )نوشته این قسمت
 به عمد پاک شده است) ... در سرزمینم؛ در کلیساهای زیناوور مقدس و کریستاپور
جاثلیقی زمان  در  ۱۴۲۰م  مارس   ۲۰ در  یرزنکا۴  براستیک  روستای   مقدس 
 عالیجناب بغوس۵ و خلیفه ما؛ اسقف گریگور و کشیش هوانس و آقای سرکیس.

 التماس می کنم؛ هر کس با این کتاب کالم خداوند برخورد کرد و یا از روی آن
 رونویسی کرد و یا آن را نگاه کرد؛ با دعاهایشان از عاشق مقدسات؛ دارای افکار
 بی آالیش و روحی فروتن کشیش آنانیا؛ همسرش الخاتون و والدین پیرش آقای
گریگور؛ آقای  همسرش  و  هروپسیمه  خواهرم  آزاریا؛  آقای  برادرش   مگردیچ؛ 
 والدین مرحوم من وهالخاتون و آقای بادواکان و هوانس و سایر درگذشتگان که در
 محوطه کلیسای گئورگ مقدس زیناوور می باشند؛ که این کتاب مقدس را با رنج
 حالل خود بدست آورد و به یاد روحشان و شکوه مسیح با تحقق یکی از گفته های
۴شهر ارزنجان در ترکیه امروزی پیامبر که خوشا به حال آن کس که فرزندی در سیون دارد و خویشاوندانی در

۵جاثلیق بغوس دوم گارنتسی )۱۴۱۸ – ۱۴۳۰م)  

۲۰



۶جاثلیق میکائیل اول سباستاتسی )۱۵۶۷ – ۱۵۷۶م)     

۷منظور از نام دروغین به معنی عدم لیاقت فرد در داشتن آن نام می باشد   

۲۱

 اورشلیم دارند؛ یاد کند. همچنین از کشیش ارشد مگردیچ که دارای روحی فروتن؛
 دانشمند؛ محترم و از فرزند جوانش کشیش هوانس یاد کنید؛ همچنین از پیرمرد
 کشیش هوانس و فرزندش کشیش موسس و فرزند وی؛ کشیش غازار یاد کنید. هم
 زمان از کشیش نرسس که فردی عاقل و قانونمند است یاد کنید؛ همچنین از سیمون
 و کشیش فروتن کلیسای گئورگ مقدس زیناوور بزرگ یاد کنید؛ آمین. التماس می
 کنم از من دبیر هوانس که عمل خیر کم و عمل خالف زیاد انجام داده ام یاد کنید؛
 التماس می کنم از من یاد کنید و برای گناهانم درخواست مغفرت کنید. از استادان
 روحانی من موسس و استاد هوانس و از والدینم کشیش کاراپت که با من بسیار

کار کرد و از خویشاوندان دیگرم یاد کنید؛ آمین.
نوشته هائی که در زمان آتی اضافه شده است

 ـ  درود بر تثلیث مقدس با نام پدر؛ پسر و روح القدوس که جدای ناپذیر و متحد می
 باشند. در حال حاضر؛ آخرین دریافت کننده کتاب مقدس استپانوس آقا به تاریخ
 ۱۰۰۳ )۱۵۵۴م) می باشد که با میل و رغبت و با اراده خودش و با دارائی خویش
 به یاد خودش و والدینش؛ پدر گیراگوس؛ مادر سیراخاتون؛ همسرش ملیک خاتون؛
پاشی؛ گیراگوس و فرزند کوچکش کشیش مگردیچ و همسرش  فرزندانش دولی 
فرزندانش و  هامنگولی  همسرش  و  ماردیروس  فرزندش  و  بهاری   آناخاتون؛ 
فرزند و  جان  ملیک  فرزندش  و  مینا  همسرش  و  آراکل  و  هواساپ   آبریهامی؛ 
 خردسالش؛ گیراگوس دبیر و سایرین این کتاب را بدست آورده است. در دعاهایتان
و استپانوس  آقای  برای  بطلبید  آمرزش  ها؛  مرده  و  ها  زنده  تمامی  از  کنید   یاد 
 فرزندش کشیش مگردیچ که این کتاب مقدس بدست غریبه ها به اسارت رفته بود
 را برای آمرزش روحش در قبال اموالش باز گرداند. از همه التماس می کنم؛ هر
 کس که با این نوشته برخورد کرد و یا از روی آن رونویسی کرد؛ در دعاهایتان
 از استپانوس و فرزندش مگردیچ یاد کنید؛ هرکس که از ما یاد کرد و از خداوند
الهی گردد. در زمان  درخواست مغفرت کرد؛ در روز رستاخیز شامل رحمت 
 پادشاهی شاه طهماسب و جاثلیقی عالیجناب میکائیل۶ در اجمیازین و به یاد نویسنده

یادبود؛ اوهان با نام دروغین۷؛ آمین.
 ـ  درود بر تثلیث مقدس با نام پدر؛ پسر و روح القدوس که جدای ناپذیر و متحد می
نام با   باشند. در حال حاضر؛ آخرین دریافت کننده کتاب مقدس کشیش غوکاس 
 دروغین می باشد که توسط آقای استپانوس نوه آراکل با درآمد حاللش در سال
 ۱۰۵۴ )۱۶۰۵م) آن را خریداری کرد که کشیش مگردیچ پدر آراکل بوده است.
 من آراکل آن را به کشیش غوکاس در قبال ۶۰۰۰ درهم فروختم. هم خویشاوندان؛
 هم روستائیان و هم خودش آراکل اگر مخالف باشند؛ انزجار کتاب مقدس بر وی
 باد و آماده جوابگوئی در روز رستاخیز باشد. در موقع خریداری کتاب مقدس؛
 وارتابد گرایگوس )گیراگوس) شاهد بود؛ ماردیروس؛ هوغورلون؛ مارگاره اهل
 هاالک؛ دبیر سرکیس شاهد بودند؛ خداوند شاهد است که کشیش غوکاس آن را با
 درآمد حاللش خریداری کرده است. این کتاب یادگار است به نام خودش؛ والدینش؛

:



۲۲



۲۳



۲۴



۲۵

 پدر مگردیچ؛ مادر دیالشتی؛ همسرم گولی؛ فرزندانم مگردیچ؛ ایلی یلی؛ هیسائی؛
 دخترم ماردی؛ برادرم داویت؛ خواهرم تورواندی؛ برادران مرحوم ادکار؛ اوانس
 و برادرم کشیش ساهاک و فرزندش سرکیس و همسرش شاهومی؛ تومیس با نام
 دروغین که این را نوشت تا در دعاهایتان از تمامی زندها و مرده ها یاد کنید و
 برای کشیش غوکاس طلب آمرزش کنید. از همه التماس می کنم؛ هرکس که این
و کشیش غوکاس  از  دعاهایتان  در  کرد؛  رونویسی  آن  از روی  یا  و  خواند   را 
 فرزندانش یاد کنید؛ هرکس از ما یاد کرد با خلوص نیت طلب آمرزش کند؛ خداوند
 در روز رستاخیز وی را آمرزش دهد؛ آمین. در زمان شاه عباس؛ جاثلیق ارمنیان؛

 پدر روحانی ماردیروس از دیر داتو۸
غوکاس کشیش  به  را  سرخ  مقدس  کتاب  مگردیچ؛  کشیش  فرزند  آراکل  من   ـ 
بر آن کس که پشیمان شود. من کشیش ملیک ست نوشتم؛ شاهد لعنت   فروختم؛ 

کشیش هوهان؛ شاهد خداوند؛ شاهد کتاب مقدس
ـ مجددا یاد کنید از غازار با نام دروغین که مرمت کرد؛ یاد کنید با نام مسیح

نوشته روی مهر 
ـ کلیسای گئورگ مقدس؛ تهران ۱۸۸۲م 

Datev ۸ دیری در استان سیونیک ارمنستان   
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۲۶

 ۲ـ  کتاب مقدس. این کتاب در کلیسای مریم مقدس؛ دیر استپانوس مقدس ناخاوکا
تاریخ است.  شده  رونویسی  شادوان۹  منطقه  مقدس  زوراوار  گئورگ  کلیسای   و 

رونویسی ۱۴۵۹م. کاتب کشیش ملیک ست.
 در داخل کتاب نه یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها به شرح زیر است:

 ـ یادبودنامه از زمان رونویسی کتاب. برکت؛ تشکر و مداحی از رحیم؛ از پدر
 بخشنده و انساندوست؛ پسر و روح القدوس که خاص؛ یکسان؛ موافق؛ یکپارچه؛
 جدانشدنی؛ غیر قابل تفکیک؛ جدای ناپذیر؛ متحد؛ تثلیث مقدس؛ حال و تا ابد؛ آمین.
 به پاس آن؛ این کتاب مقدس شگفت انگیز و روح انگیز خاتمه یافت که در آن نوشته
 های کتاب های مقدس و نقوش تزئینی با رنگ های گوناگون ادغام شده است و به
 عنوان یک کار جامع که در آن نقوش گلهای خوشبو و جلد تزئین شده می باشد.
 کتاب های مقدس رونویسی شده که دارای ماهیت خاص و ارواح نورانی می باشند
 لیاقت مسیح را دارند؛ در جهت اتحاد آرام کلیسا؛ که تکامل از آن است. چهار
 کتاب مقدس به دالیل مختلف با تصویر چهار جانور نشان داده می شوند؛ انسان؛
 شیر؛ گاونر و عقاب که با چهار عنصر جهان مطابقت دارند؛ خاک؛ آب؛ هوا و آتش
 که دشمنانی آشتی ناپذیر اما دوستانی جدای ناپذیر هستند. چهار – چهار کتاب با
القدوس. چهار رود جاری در بهشت؛ تثلیث؛ پدر؛ پسر و روح   نام مقدس ترین 
 پیسون؛ گهوک؛ دجله و فرات. چهار گوشه میز و چهار شاخ؛ چهار گوشه صلیب
تقدس؛ عدالت؛ چهار  مقدس؛ چهار فضیلت شامل جسارت روح؛ سالمت عقل؛ 
 سوی کائنات شامل شرق؛ غرب؛ شمال و جنوب. چهار سخن کتاب مقدس شامل
با دستور؛  با  مقدس؛  کتاب  و خبر خوب. چهار روش سخن  تهدید  فرمان؛   پیام؛ 
 نصیحت؛ با مثال و شهادت و با بسیاری دالیل دیگر چهار کتاب مقدس رونویسی
 شد که طالب آن میزبان مگردیچ پارسا و خدادوست می باشد که همیشه از عشق
 به سخنان کائناتی کتاب مقدس چهارگانه که از اراده محبت انگیز طبیعت نشات
 گرفته به هیجان می آمد و با تمایل بسیار با درآمد حاللش کتاب مقدس را به عنوان
 یادبودی همیشگی برای تسلی روحش و امید نجات بدست آورد؛ و من با گناهان
 بسیار و کمترین در بین دبیران؛ کشیش ملیک ست ناالیق متوجه تمایل وی و عشق
 روحانیش شدم و به اندازه توانائی ام کتاب مقدس را رونویسی کردم؛ به تاریخ
 ارمنی ۹۰۸ )۱۴۵۹م) در سرزمین رشتونی۱۰؛ روستای شادوان تحت نظارت
زوراوار گئورگ  مقدس؛  ناخاوکای  استپانوس  مقدس؛  مریم  کلیساهای   کشیشان 
 مقدس و وسکیانتس مقدس که در آن منطقه بنا شده اند. حال شما قدیسان کلیسا؛ با
 نام مسیح یاد کنید از دریافت کننده کتاب مقدس؛ و آمرزش بطلبید برای مگردیچ؛
 والدینش پدر هوانس؛ مادر شنوهوورین؛ برادرش توما و همسر وی جان ملیک و
گیراگوس؛ آدوم؛  هایش  دائی  آسدوازادور؛  پدربزرگش  ملیک؛  گرگی   فرزندش 
 وارطان و تمامی خویشاوندان؛ آمین. مجددا با نام مسیح از والدین جان ملیک؛ گول
 امیر و نیگار؛ برادرانش بخشایش؛ آشایش؛ دختر جان ملیک؛ شادیپاشه؛ دامادش

۹روستائی در جنوب شرقی دریاچه سوان

۱۰منطقه ای در جنوب دریاچه وان   
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عزیز؛ گل  آریستاکس؛  توما؛  خوسادغین؛  بارتوغیموس؛  آنان  فرزندان   هوانس؛ 
 نادرمک؛ مصیرملیک؛ تانسوخ و همسر مصرو؛ واردمانوک و فرزندان آنان بارسق؛
 هاکوپ؛ خالیفا؛ گلپای؛ نرسس و مراد که در خردسالگی فوت کردند؛ یاد کنید. به
 همراه آنان از رونویسی کننده این کتاب مقدس کشیش ناالیق ملیک ست و والدین
 من استپان؛ خوتسادق؛ فرزندش آودیس که وارث کتاب مقدس می باشد؛ خواهر
 وی گوهر؛ برادرم سیرون دبیر؛ خواهرانم دولت و هریپسیمه؛ پسرانم سیرون؛
 گرگی؛ خالینار و تمامی خویشاوندانم یاد و درخواست آمرزش کنید. مجددا از همه
با عشق به مسیح؛ طلب آمرزش کنید برای دریافت کننده کتاب  التماس می کنم 
 مقدس؛ مگردیج خدادوست و میزبان مهربان و والدینش هوانس و شنوهوورین؛
پدربزرگش ملیک؛  گرگی  فرزندش  و  ملیک  جان  وی  همسر  و  توما   برادرش 

 آسدوازادور و فرزندانش آدوم؛ آودیس؛ نونوفار و خالینار همسر آودیس۱۱
 ـ اکنون ای برادران از شما خواهش می کنم هر کس که این کتاب مقدس را خواند
 و یا از روی آن رونویسی کرد؛ از اشتباهات چشم پوشی کرده و عدم تقارن ها را

بنویسد؛ بگذار از خدا یاد شود
 یادبودنامه از زمان رونویسی کتاب

 ـ من ناالیق آزاریا با نام مسیح این کتایب مقدس را از کشیش هاکوپ به یاد خودم
آن روی  از  یا  و  خواندید  را  آن  اگر  کردم.  خریداری  مخیتار  کشیش  والدینم   و 

رونویسی کردید یک دهان طلب آمرزش کنید؛ آمین

 ۱۱در خصوص یادبودنامه کتاب رجوع شود به یرمیان جلد اول؛ یک کتاب مقدس      
دست نویس سده ۱۵م؛ بازماوب ۱۹۵۲ شماره ۱۰ - ۱۲؛ صفحات ۵ - ۲۴۴
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 ـ اندوهگین؛ کشیش هوانس خاچیک غمگین؛ این کتاب مقدس را به کشیش هاکوپ
از روستای آب باریک جلفا در ۱۲ ژوئن ۱۸۴۰م اهدا کردم.

 ـ در ۲۱ فوریه ۱۸۸۷م؛ آب باریک من ست و سدراک تر هاکوپیان ها پس از فوت
گریگور حق کشیش  به  را  مقدس  کتاب  این  خودمان  اراده  با  هریکین؛   مادرمان 
 وردیان در قبال مراسم کفن و دفن و انجام مراسم مذهبی دادیم. من شاواالدس

شاهدم. من گالوست شاهدم.
 ـ این کتاب مقدس همچون گل را ما هوانس؛ آیواز؛ آرشام تر گریگوریان ها پس از
 فوت مادرمان تامیان و به یاد او با اراده خودمان به کلیسای گریگور لوساوریچ

محله حشمتیه تهران دادیم در ۲۸ فوریه ۱۹۶۰م.

 نوشته رمزگونه 
ـ این جمله توسط آوت خادم مسیح نوشته شده است؛ نوشتم در ۱۷۰۸م.

 ـ طایفه حق وردیان که در ابتدا در روستای جاپالدی باغمادی سکونت داشته اند
 که با نام شاهوردی؛ هللا وردی فرزندان آزارو معروف بوده اند که بدست کشیش
از شد  مجبور  ها  بدبیاری  دلیل  به  اما  شد  منصوب  کشیشی  سمت  به   گریگور 
 باغمادی به منطقه بوروار کوچ کند که در ابتدا در آناوش و سپس در روستای
 جهان خوش ساکن شد. یغیا؛ عزیز و یونوک فرزندان کشیش گریگور در بین ارمنی
 ها و لرها به دلیل شجاعت به ثروت و نام دست یافتند. در سال ۱۸۸۰م ب. عزیز
 از طرف خان های بختیاری به سمت کدخدائی منصوب شد؛ او به دلیل شجاعتش

:
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 معروف شده بود که همه جا با برادرش یونوک و مستخدمین مسلح به اسلحه و با
بیاد دارند و شاهد سخاوتمندی و  اسب؛ خان ها را همراهی می کرد. خیلی ها 
 دلیری اش بوده اند. برای مثال؛ ترکات حسنلی ساکن روستای چهارباز که فردی
 تنومند بود با شنیدن شهرت و ستایس عزیز و یونوک؛ در مقابل لرها مدعی شد که
 چرا آنها را ستایش می کنید؛ از گلوله ارمنی کسی کشته نمی شود؛ خبر به عزیز
آناوش بود؛  رسید؛ یک روز کمین کرد و زمانی که همان فرد تمام مسلح راهی 
 عزیز از دور او را شناخت؛ اسلحه را آماده کرد و خان را صدا کرد که ببین
 چگونه گلوله ارمنی اسبش را بر زمین می غلتاند؛ او منظور عزیز را متوجه شد
 و زین اسب را در بغل گرفته و به نزد عزیز رفت که او به مهمانش احترام گذاشته

 و زمانی که برای رفتن خداحافظی می کند؛ عزیز دستور می دهد تا اسب خوبی
 را زین کرده و آن را به خان اهدا کنند؛ این به جای اسبت؛ فقط دیگر ارمنی را
تر د.گ.  میکائیل  است.  ارمنی  شجاعتش  با  ارمنی  که  بدان  خوب  نکن؛   تحقیر 

پطروسیان. ۱۹۵۰؛ تهران.
 ـ منطقه بوروار از شهرها دور افتاده است و از چهار طرف با کوه احاطه شده
 است؛ طبیعتش و هوایش تمیز است. در سال ۱۶۰۳م در زمان شاه عباس به زور
 پدرانمان را از ارمنستان مهاجرت دادند؛ در ابتدا جلفای اصفهان؛ سپس فریدن و
 بوروار ساکن شدند. در پانراه ۷۰۰ خانواده؛ پاهرا ۶۰۰؛ هوما؛ رائیل؛ خایبتیا؛
خوش؛ جان  پارهوما؛  بورک؛  شاوراوا؛  آناوش؛  بهار؛  گل  کاواز؛   چونخرس؛ 
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سنگ گوران؛  خسروآباد؛  مغاناک؛  آزنا؛  آباریک؛  کونسرخ؛  چارباس؛   چیشمپار؛ 
 سفید؛ گووز؛ خاکباد؛ قراکاریز؛ خورزند؛ فرج آباد؛ دینوو؛ ناصرآباد ساکن شدند
 که در ۱۹۱۸م تر پطروسیان ها از سنگ سفید به نصرآباد منتقل شدند. ارمنیان در
 این منطقه اغلب مورد آزار و اذیت قرار گرفته و همیشه آنها از نسلی به نسل
 بعدی در این باور بوده اند که نباید دین مقدس؛ ملیت و وطنمان را فراموش کنیم تا
 به امید خداوند به وطن برگردیم تا این که در سال ۱۹۴۶م بخت به ارمنیان رنج
 کشیده لبخند زد و درب وطن بر روی آنها گشوده شد و بازگشت به وطن آغاز شد.
آباد حسین  روستاهای  از  شد؛  تشکیل  جاپالغ  منطقه  از  ارمنیان  کاروان   اولین 
 چهارطاق؛ توخمار؛ حاجی آباد؛ پرچستان؛ کرت؛ زارنا؛ گورجی؛ باغموودی؛ آزنا

 و مارزیان نیز بودند. در پائیز همان سال ارمنیان هفت روستای منطقه بوروار به
 وطن بازگشتند. روستاهای ارمنی نشین کونسور؛ چهارباز؛ جان خوش؛ شاوراوا؛
 بورک؛ آناوش و پاهرا نیز بودند؛ خوش به حالشان؛ هزاربار خوش به حالشان که
 به آب و خاک مقدس ارزانی شدند اما روستاهای دیگر کماکان در بدبختی باقی
 ماندند؛ از هم پاشیدند و به تهران؛ کرج و کزاز و سایر مناطق پراکنده شدند. جهان
 خوش – برادران عزیز؛ یونوک و یغیا با سکونت در روستای جان خوش آنجا را
 آباد کردند و معروف شدند؛ اغلب به دلیل آزار و اذیت و ناراحتی ها مجبور بودند
 با خان های لر بجنگند. در سال ۱۹۰۹م یک سپاه هشتصد نفری از عشایر وحشی
 ناجی وند به منطقه یورش آوردند؛ آنها روستای جان خوش را محاصره کردند.
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 عزیز و یونوک به همراه برادرانشان به مدت پنج روز مقاومت کردند و جنگیدند تا
 این که گلوله و مواد غذائی تمام شد. عزیز و یونوک که در فکر این بودند که دیگر
 نمی توان به امید کمک از جائی ماند بنابراین تصمیم گرفتند تا حلقه محاصره دشمن
 را بشکافند و زنان و کودکان را به روستای چارباس برسانند؛ آشفتگی شروع شد؛
 ارمنیان بخت برگشته شروع به فرار کردند؛ در همین موقع هللا بخش اسبش را به
 سمت آنان راند تا با سپاهش راه زنان را برای غارت و حتک حرمت ببندد. عزیز
 متوجه صحنه شده و برادرش یونوک را صدا کرد که شجاع باش زمان غیرت و
بدهیم و هر دو ناموسمان را نجات  دیو را کشت و  باید   آبرو فرا رسیده است؛ 
 اسلحه شان را به سمت دیو حیوان سفت نشانه گرفتند؛ گلوله ها مستقیم در سینه
 اش نشست و به زمین غلتید و مرد و ارمنیان بدون خطر جان سالم بدر بردند اما
 دشمنان روستا را به آتش کشیدند؛ در ۱۰ اوت ۱۹۰۹م. روستائیان بدبخت پراکنده
 شدند تا هر کس در جائی امکان زیستن بیابد. عزیز و برادرانش در شاوراوا ساکن
 شدند و پس از چند سال مرگ را پذیرفتند. بازماندگان آنان به روستای گووز رفتند
 سپس کم کم به تهران مهاجرت کردند و در خانه های شخصی که توسط آرشاک
 فرزند یونوک ساخته شده بود؛ امکان سکونت برای همه فراهم گردید. یاد کنید از

.من حقیر میکائیل د. گو تر پطروسیان
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 ۳ـ کتاب مقدس. کتاب در کلیساهای گئورگ مقدس؛ هاکوپ مقدس سکانچالکورتس
 و نشان مقدس آکگور۱۲ رونویسی شده است. تاریخ رونویسی ۱۴۷۰م. کاتب آن
 نامشخص است. در دو سمت جلد کتاب؛ دو برگ از کتاب مقدس دیگری به آن
 متصل شده است. در سال های پس از رونویسی کتاب در صفحات نانویس کتاب

عباراتی از کتاب “پرسشنامه” گریگور داتواتسی نوشته شده است
    در داخل کتاب چهار یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها به شرح زیر

    است: ش
 ـ یادبودنامه از زمان رونویسی کتاب. این کتاب مقدس خدائی در زمان تلخی ها و
 وقایع ناگوار رونویسی شد؛ زمانی که از دست قانون شکنان و از خواسته های
 ناروای خ... )نوشته این قسمت به عمد پاک شده است( در رنج بودیم؛ تاریخ ارمنی
 ۹۱۹ )۱۴۷۰م(. روستای آکگور؛ کلیساهای گئورگ مقدس؛ هاکوپ مقدس خاچ
 سکانچالکورتس و نشان مقدس و تحت حمایت سایر مقدسات این مکان ها. بگذار
 تا خداوند از برادران مقدسم یوغاالمشی؛ خواهرش نصراگل و داستاگل یاد کند.

از هاماگل به نیکی یاد کنید
یادبودنامه که بعدا اضافه شده است 
 ـ آراکل آخرین دریافت کننده کتاب مقدس می باشد؛ که آن را با درآمد حاللش 
 بدست آورد؛ به یاد والدینش پدر بارسوم؛ مادر سنامی؛ خواهران تامام و اوغالنپاشه
 و زوارد؛ مروم و فرزندانش گریگور؛ وارطانس؛ سیایمون و دخترانش آمنپاشه؛
از مجددا  آمین.  کنید؛  آمرزش  طلب  خدا  از  و  کنید  یاد  عزیزپاشه.   سلطانپاشه؛ 
 آراکل و همسرش سلیم یاد کنید و از خدا طلب آمرزش کنید. مجددا از گریگور؛
بارسونوم؛ سیایمون؛  جان؛  هاکوپ  آسدوازادور؛  فرزندانش  اورن؛   همسرش 
 دخترانش گل وریخان؛ مریم؛ اوغالن پاشا؛ دودوم و دخترش موراسا؛ یاد کنید و
 آمرزش بطلبید؛ آمین. خداوند آمرزش دهد. دعای ای پدر ما. هفت سخن بیان شده
 مسیح هنگامی که بر صلیب بود؛ اولین آمرزش گناهان بده؛ دوم امروز در بهشت
 با من خواهی بود؛ سوم ای زن اینک فرزندت؛ چهارم تشنه ام؛ پنجم؛ ای خدای من؛
 خداوندا چرا مرا تنها گذاشتی؛ ششم روحم در دستان تو است و هفتم؛ همه چیز

انجام شد. ۱۶۴۰م
 ـ تاتوس که در ۱۳ فوریه ۱۸۴۲م فوت کرد. رایتوس که در ۱۸۴۲م فوت کرد.

پطروس که در ۱۸۴۳م فوت کرد
وارطان. کشیش  نوه  و  هوسپ  فرزند  هوسپیان  تیگران  کننده  دریافت  آخرین   ـ 

تیگران

۱۲ در منطقه شرق ترکیه امروزی   
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 ۴ـ کتاب مقدس. کتاب در دیر آمناپرکیچ مقدس جلفای نو رونویسی شده است.
تاریخ رونویسی ۱۶۶۶م. کاتب آزاریا

  در داخل کتاب سه یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها به شرح زیر
است

یادبودنامه از زمان رونویسی کتاب 
 ـ درود بر تثلیث که مقدس ترین است؛ پدر؛ پسر و روح القدوس حال و همیشه تا
 ابد؛ آمین. حال من حقیر و ناالیق مسیحی آزاریا با نام دروغین؛ با لطف و رحمت
 مسیح این کتاب مقدس را تمام کردم به تاریخ ارمنی ۱۱۱۵ )۱۶۶۶م) در زمان
 جاثلیقی عالیجناب هاکوپ۱۳ و مسئولیت کشیش داوید و استپانوس؛ رهبران منطقه.
 این کتاب مقدس در دیر آمناپرکیچ شهر جلفا رونویسی شد. من را برای حروف
 بزرگ و اشتباهات سرزنش نکنید؛ زیرا توانائی من همین اندازه بود و نه بیشتر.
 حال با تواضع از همه التماس می کنم؛ هر زمان که با این کتاب مقدس برخورد

 کردید؛ تا آن را بخوانید یا از روی آن رونویسی کنید؛ در دعاهای خالصانه تان از
 آقای میناس مهربان و خداترس یاد کنید؛ که این کتاب مقدس را با درآمد حاللش
 دریافت کرد؛ به یاد والدینش گریگور و آخانس؛ مادرش شاهوم؛ برادرانش هوانس؛
 هاکوپ؛ آریستاکس؛ خواهرانش گل جهان و هریپسیمه. مجددا از میناس و همسرش
 گوهر و همسر دیگرش سلطان؛ فرزندش ماردیروس که فوت کرد؛ خداوند او را
آنتونی؛ دخترانش خانم؛ ترونی؛  دیگر فرزندان  از  کنید.  یاد  کند؛   مشمول بهشت 
 خانزاده؛ هریپسیمه و دختران متوفی؛ خانم و آقاجان یاد کنید. مجددا از میناس و
 عمویش برخوردار و دخترش خاناغه یاد کنید. هر کس یاد کند؛ در ظهور بعدی
 مسیح از او یاد شود؛ آمین. دعای ای پدر ما. و هر کس این کتاب مقدس را بفروشد

در روز داوری مسیح به میناس مدیون باشد؛ فروشنده از یهودا۱۴ نصیب ببرد

۱۴منظور یهودای اسکاریوتی از حواریون مسیح که او را به دشمنان لو داد   ۱۳جاثلیق هاکوپ چهارم جوقایتسی ) ۱۶۵۵ - ۱۶۸۰ م)  
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یادبودنامه که بعدا اضافه شده است 
 ـ مجددا از مرحوم میناس؛ فرزندانش هوسپ؛ موسس و مادر مرحومش ماسبور
شامل هوسپ  حیات  قید  در  فرزندان  از  خدادوست  کشیشان  ای  و  کنید؛   یاد 
قید در  فرزندان  از  و  کنید؛  یاد  مریم  مارگاریت؛  دخترش  وارطان؛   هامبارسوم؛ 
 حیات موسس شامل آراکل؛ سرکیس یاد کنید. ای بینندگان؛ یاد کنید از همسران
 آنان زاردار و تاگوهی. ای کشیشان مقدس یاد کنید تا در مقابل مسیح خدائی یاد

شوید؛ ای پدر ما که در آسمانی؛ آمین
کاتارینه؛ هریپسیمه؛  دخترانش  و  گالوست  کشیش  موسس؛  فرزند  از  مجددا   ـ 

باغداگل و همسرش مارگاریت یاد کنید
 ـ صلیبی از جنس نقره بر روی جلد کتاب مقدس نصب شده است که دارای کتیبه
 در یازده سطر می باشد. ترجمه کتیبه بدین قرار است: یادگاری از طرف یغیا

وارطانیان به کلیسای میناس مقدس ونک؛ ۱۱ ژوئیه ۱۸۸۷م
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 ۵ـ مجموعه سخنرانی ها. در کلیسای هاکوپ آلپیان مقدس )انزایاتس لویس مقدس)
کشیش کاتب  ۱۶۷۳م.  نگارش  تاریخ  است.  شده  نوشته  و  گردآوری   آگولیس۱۵ 

ماتوس
 در داخل کتاب هشت یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها به شرح زیر

است
یادبودنامه از زمان رونویسی کتاب. این کتاب مقدس یادبودنامه است 
 ـ درود بر تثلیث که مقدس ترین است؛ پدر و پسر و روح القدوس که به ما توانائی
 اعطا کرد تا این کتاب با ارزش را به اتمام برسانم و جارندیر۱۶ نام دارد که با
اکنون که  آگولیس  آلپیان  هاکوپ  حواریون  کلیسای  در  بیش  و  کم  هایم؛   ناتوانی 
 انزایاتس لویس نامیده می شود؛ گل چین کردم. به خواهش یوهان محترم نوشتم؛
 که با اشتیاق بسیار و آرزوهای بزرگ آن را نوشتن داد؛ به یاد خودش و والدینش
 امیر؛ مریم؛ برادر مرحومش هوانس؛ فرزندش باغداسار؛ نوه اش پیلیپوس که زود
 هنگام فوت کرد و والدینش را در سوگ تسلی ناپذیر گذاشت. و من گناهکار و با
 افکار اشتباه؛ نویسنده آن؛ کشیش ماتوس با نام دروغین؛ اشتیاق او را دیدم و با
 ناتوانیم آن را نوشتم. و به اندازه توانائیم و رحمت مسیح آن را به پایان رساندم.
 من آن را با همان دست به قلم احمقانه و بدرد نخور نوشتم؛ به تاریخ ارمنی ۱۱۲۲
وارتابد گری  خلیفه  و  هاکوپ  جاثلیقی  ایران؛  شاه  سلیمان  زمان  در   )۱۶۷۳م) 
 پطروس در دیر توما حواری مقدس. هر کس این مجموعه سخنرانی ها را ببیند و
 یا از آن استفاده کند بگذار تا از بوجود آورنده آن یاد کند. مجددا از اوهان که با
 درآمد حاللش آن را دریافت کرد یاد کنید. با امید و پناه به خدا به یاد روح فرزندش
پیامبر که می  و برای خویشاوندانش سفارش تحریر آن را داد. و از گفته های 
ساکن اش  خانواده  و  دارد  سیون  در  فرزندی  که  کس  آن  حال  به  خوشا   گوید؛ 
 اورشلیم هستند. حال؛ این آرزو وی برآورده شد و یوهان فاضل بزرگ غیر قابل
 انعطاف؛ آن را بدست آورد؛ خرمی غیر قابل غارت؛ باغی لذت بخش؛ بهشتی
 احداثی توسط خداوند؛ درختان مو سبز شده؛ درختان میوه؛ گل های خوشبو؛ باغی
 پر از گل های رز؛ میزهای پر از نعمت؛ شراب خوشمزه؛ قلبی خوشحال و تسکین
اندوه؛ از بین برنده دردها؛ سالمتی بدن؛ این  غم؛ روحی شاداب؛ تسکین دهنده 
 نوشته خدائی که مملو از مهربانی است. اینک من آخرین در بین دبیران که ماتوس
 نام دارم؛ من گناهکار و تنبل با تمام اراده ام این را نوشتم به یاد یوهان و والدینش
 امیر؛ مریم؛ همسرش هازاروارد؛ دخترانش پاری خانی؛ آرزی خانی؛ تیلی خانی؛
 مریم؛ غایئت خانی؛ پدران؛ برادران تمامی خویشاوندان بزرگ و کوچک؛ مرحوم یا
 در قید حیات؛ به طور کلی برای همه آرزوی مغفرت بطلبید و در روز آخرت
 آمرزش خداوند را خواهید داشت؛ آمین. مجددا از پدر و مادر؛ برادران و خواهران
تاریخ این را نوشتم در  یادها خواهید ماند.  به  یاد کنید و شما   این دبیر گناهکار 

ارمنی ۱۱۲۲ )۱۶۷۳م) اول آوریل در کلیسای انزایاتس لویس محله وسطا

۵۴

۱۵ از شهرهای منطقه نخجوان می باشد

۱۶ مجموعه سخنرانی ها   
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یادبودنامه که در سال های آتی اضافه شده است 
 ـ این مجموعه سخنرانی ها متعلق به انزایاتس لویس مقدس می باشد کلیسای ... 

صلیب ۱۸۵۵م؛ ب.م. تر میکائیلیانتس
 ـ در کلیسای منتخب حواری هاکوپ آلپیان مقدس. آدوم تیالریانتس؛ در ۱۰ ژوئیه

۱۸۶۷ در آگولیس نوشته شد
 ـ به یاد داشته باشید نویسنده گناهکار این نوشته ها را؛ پدرم و مادرم را؛ برادرانم
 را؛ و در مقابل خداوند از شما یاد می شود. من آدوم زادوری تیالریانتس این را

نوشتم. آگولیس ۵ فوریه ۱۸۷۱م
و برادران  را؛  مادرم  و  پدرم  را؛  گناهکارترین  دبیران  بین  از  کنید  یاد  مجددا   ـ 

 خواهرانم را و شما نزد خداود یاد خواهید شد؛ من آدوم زادوری تیالریانتس این
را نوشتم

ـ نوشتم در هاکوپ آلپیان حواری برگزیده. ک.آبگاریانتس 
به شاهکالدیان  میهران  آقای  را  ارزشمند  نویس  دست  هایسماورک  کتاب  این   ـ 
کلیسای مریم مقدس تهران اهدا کرد. ۵ ژوئن ۱۹۴۳؛ تهران. میهران شاهکالدیان
 ـ مجددا یاد کنید از من دبیر گناهکار؛ پدرم و مادرم؛ برادرانم و خواهرانم و از شما
 یاد خواهد شد. این را در کلیسای انزایاتس لویس مقدس در محله وسطا نوشتم. اول

آوریل ۱۱۲۲ )۱۶۷۳م)  ف
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شامب) )دره  مقدس۱۸  ناخاوکای  استپانوس  دیر  در   - هایسماورک۱۷  کتاب   ۶ـ 
گردآوری و نوشته شده است. تاریخ نگارش ۱۶۸۶م. کاتب استپانوس جوقایتسی
آنها به یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه   در داخل کتاب تعداد بسیاری 

شرح زیر است
یادبودنامه از زمان رونویسی کتاب

ارمنی  تاریخ  در  دارد  نام  هایسماورک  که  کتاب  این  است.  نوشته  استپانوس   ـ 
 ۱۱۳۵ )۱۶۸۶م) نوشته است؛ توسط دبیر استپانوس جوقایتسی گناهکار و ناالیق
 در دیر استپانوس ناخاوکای مقدس که با نام اولین شهید نامگذاری شده و در دره
 شامب نخجوان قرار دارد؛ در زمان شاه سلیمان پادشاه ترکان و ایرانیان؛ جاثلیقی
 یغیازار۱۹ مقدس و بزرگان ارمنی که در آستاباد۲۰ می باشند؛ همچنین در زمان
اهل مارگوس  از  کنید  یاد  مجددا  نخجوان.  منطقه  بر  محمدرضاخان   حکمرانی 
 روستای چورس که دریافت کننده کتاب است؛ به یاد والدینش کشیش گریگور و
 جان خاتون؛ همسرش دونا؛ فرزندش ماکار؛ برادرانش کشیش آریستاکس؛ پانوس؛
 پطروس؛ بغوس؛ خواهرش مریم؛ جوجباب کشیش هوانس که سفارش نوشتن این
 کتاب را داد به یاد والدینش؛ از خدا طلب آمرزش کنید تا شما نیز در زمان ظهور
یاد کنید از هاکوپ و پطروس  مجدد مسیح مشمول آمرزش شوید؛ آمین. مجددا 
 وارتابدهای دیر ناخاوکای مقدس که با اراده خودشان ناظر و مشوق بر نوشتن
 کتاب به یاد مارگوس و والدینش شدند و هزینه نوشتن را پرداخت کردند؛ از آنها
دبیر از  کنید  یاد  کنید. مجددا  به وفور درخواست آمرزش  از خداوند  کنید و   یاد 
 استپانوس گناهکار و ناالیق و والدینم دبیر هوانس و گوزال که با زحمت و رنج
 فراوان آن را پس از سه سال تمام کردم. یاد کنید و از خداوند طلب آمرزش کنید
 که شما نیز در زمان ظهور مسیح آمرزیده شوید؛ آمین. مجددا با تواضع التماس
در کردید؛  برخورد  کتاب  این  با  که  زمانی  مسیح  خادمین  کشیشان  ای  کنم   می 
 صورت خواندن و یا رونویسی از آن من دبیر را سرزنش نکنید تا شما نیز در

زمان ظهور مسیح سرزنش نشوید؛ آمین. ای پدر ما که در آسمانی
 ـ یادبودنامه شبیه متن قبلی. با دعای بعضی ها مسیح دریافت کننده کتاب مقدس را
 آمرزش دهد؛ مارگوس و والدینش کشیش گریگور و جان خاتون و همسرش دونا و
فرزنش ماکار؛ برادرانش و خواهرانش و جوجباب کشیش هوانس را آمرزش دهد
یادبودنامه شبیه متن قبلی. مسیح دریافت کننده کتاب را آمرزش دهد ... جان  ـ 

 خاتون ... همسرش دونا؛ فرزندش ماکار؛ برادرانش کشیش آریستاکس؛ پانوس؛
پطروس و بغوس )این قسمت پاک شده است). 

 ـ پروردگار عیسی؛ نویسنده کتاب مارگوس و والدینش کشیش گریگور )این قسمت
پاک شده است)؛ کشیش هوانس و من دبیر گناهکار را آمرزش بده

 ـ بر روی یادبودنامه زمان رونویسی کتاب صفحه کاغذی با دست نویس چسبانده
 شده است. مجددا با نام مسیح یاد کنید از دریافت کننده کتاب؛ کدخدا آسدوازادور
 وفادار و روح انگیز و برادرش مراد که با پیشنهادش این کتاب مقدس را با درآمد
فرزند مسیح  نزد  شفاعت  برای  و  نیک  یادبود  بابت  کردند؛  خریداری   حاللشان 
همسرش آردون؛  والدینش  و  وی  برای  ترسناک  قضاوت  روز  بابت   جاودانگی 
 مروات و کلیه زنان و مردان خویشاوند؛ سالمندان و جوانان و کلیه افراد در هر
هوانس؛ مرحوم؛  فرزندان  است).  پاک شده  قسمت  )این   ... آمین.  ابد؛  تا   سنی؛ 
 هوسپ؛ یغیا؛ نازلو؛ برادرش مراد؛ همسرش وسکک؛ فرزندش مانوک؛ دخترانش
 نرنک؛ آرغون؛ همسرش مروات؛ خواهرانش بانوش؛ خاالف؛ مارگاریت؛ نرگیس؛
 بازهم آمرزش بده آسدوازادور؛ پدربزرگ میکائیل و همسرش هامان؛ فرزندان و
 نوه های مرحومش تارالن؛ نوبار؛ گوالن؛ مارینام؛ نسف؛ مارتا؛ فرزند شوغکه ...
 )این قسمت پاک شده است). مجددا خدا آمرزش دهد آسدوازادور؛ برادرش مراد

و بطورکلی تمامی خویشاوندان را؛ آمین
 ـ سی یادبود با متن شبیه یکدیگر. خداوند آسدوازادور دریافت کننده کتاب؛ همسرش
 نسف؛ گوهر؛ فرزندش تامراز؛ همسرش مارگاریت؛ برادرش مراد؛ همسر وی

وسکک؛ والدینش آرغون و مروات و خوانندگان کتاب را آمرزش دهد
 ـ ۲۶ یادبود با متن شبیه یکدیگر. خداوند مسیح؛ دارنده کتاب آسدوازادور؛ همسرش
 نسف؛ گوهر؛ فرزندش تامراز؛ همسرش مارگاریت؛ برادرش مراد و همسر وی

وسکک؛ فرزندش پظروس؛ خوانندگان کتاب را آمرزش دهد

۱۷کتاب در مورد کردار و سخنان قدیسان می باشد

  ۱۸دیر استپانوس مقدس در دره شام منطقه جلفای ایران که مقرر خلیفه ارمنیان منطقه
بوده است

۱۹جاثلیق یغیازار اول آینتاپتسی )۱۶۸۱-۱۶۹۱م)       

 ۲۰روستائی در منطقه نخجوان و شمال رود ارس که دیر استپانوس مقدس در کنار این   
روستا قرار داشت
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آسدوازادور؛ کتاب  دارنده  مسیح  خداوند   . یکریگر۲۱  شبیه  متن  با  یادبود   ۲۵  ـ 
برادرش مراد و تامراز؛ همسرش مارگاریت؛   همسرش نسف؛ گوهر؛ فرزندش 
نارگیس؛ بانوش؛  خاالف؛  خواهرانش  آرغون؛  والدینش  وسکک؛  وی     همسر 

مارگاریت؛ خوانندگان کتاب را آمرزش دهد
 ـ با شفاعت مقدست ای مسیح؛ دریافت کننده کتاب آسدوازادور؛ همسرش نسف؛
و مارد  خواهرش  وسکک؛  وی  همسر  مراد؛  برادرش  تامراز؛  فرزندش   گوهر؛ 

همسرانشان را آمرزش بده
 ـ با شفاعتت ای مسیح؛ دریافت کننده کتاب آسدوازادور؛ همسرش نسف؛ گوهر؛
 فرزندش تامراز؛ همسرش مارگاریت؛ برادرش مراد؛ همسر وی وسکک؛ فرزندش

مانوک؛ والدینش آرغون؛ مروات؛ خوانندگان کتاب را آمرزش بده
مراد؛ برادرش  نسف؛  همسرش  آسدوازادور؛  کتاب  کننده  دریافت  عیسی  ای   ـ 
 همسرش وسکک؛ والدینش آرغون؛ مروات؛ خوانندگان کتاب؛ مانوک و همسرش

قوماش را آمرزش بده
 ـ تا مسیح آمرزش دهد آسدوازادور دریافت کننده کتاب را؛ همسرش نسف؛ گوهر؛
 فرزندش تامراز؛ همسر وی را مارگاریت؛ برادرش مراد؛ همسر وی را وسکک و

تمامی خوانندگان کتاب و خویشاوندان را
 ـ هر کس که با این نوشته من برخورد کند از خدا برای من طلب آمرزش کند. سال
 میالدی ۱۸۱۶ و سال ارمنی ۱۲۶۵ من اسقف زاکاره به این روستای زور۲۲ آمدم
دادند؛ خدا به من  تومان  بار ۹  اولین  باشد؛ برای   که وقف اجمیازین مقدس می 

روستا را آباد نگه دارد. کشیش هاروطون
استپانوس مارگار  از طرف کشیش  ای  به عنوان هدیه  تاریخ ژوئیه ۱۸۴۴م؛   ـ 
 هوانسیان کشیش اف؛ هایسماورک را بخوانید؛ از خدا طلب بخشش کنید و مسیح

با توبه شما گناهانتان را می بخشد
 ـ اول ژانویه ۱۸۹۰م؛ تهران؛ کلیسای تادئوس مقدس. من کشیش خاد ی. آبکاریان؛
 نام خود را در این کتاب نوشتم تا هر کس آن را خواند از من یاد کند و او نیز نزد

خداوند یاد شود

   ۲۱بخش قابل توجهی از دست نوشته های یادبود منتشر شده است. رجوع شود به لیست
دست نوشته های تهران؛ ه. آجمیان؛ وین ۱۹۳۶؛ صفحات ۷ و ۸

۲۲روستای زور در کتاب آجمیان به صورت چور آمده است
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۶۲



۶۳



۶۴



۶۵



۶۶



۶۷



۶۸



۶۹



۷۰

 ۷ـ پندنامه. مکان نگهداری و تاریخ نگارش مشخص نیست. تاریخ نگارش ۱۷ م.
ملکون دبیر و آقازار

در داخل کتاب ده یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها به شرح زیر است
 یادبودنامه از زمان نگارش کتاب

 ـ ای مسیح مجری مراسم عشاء ربانی؛ از اوهان وفادار و خیراندیش دریافت کننده
 یاد کن که این کتاب به سفارش وی به یاد خودش و والدینش مرحومین خواجه
 توروس و مارگاریت؛ برادرش خواجه مانوک و فرزندش آقای گورکون نوشته شد؛
 آمین. مجددا التماس می کنم از آقای اوهان و همسرش گلزاد و فرزند مرحومش
 آسدوازادور یاد کن؛ آمین. مجددا از آقای اوهان و برادرش هاروطون یاد کنید.

مجددا از آدزابوو که باعث سفارش این کتاب شد یاد کنید
 ـ یاد کنید از آقازار گناهکار و ناالیق که کمی بر روی این کتاب مقدس کار کرد؛

هر کس از من یاد کند؛ از وی نیز نزد مسیح یاد شود؛ درود ابدی
 ـ ای مجری مراسم عشاء ربانی؛ در مقابل مسیح از ملکون دبیر یاد کن؛ و شما از

مسیح پاداش آن را دریافت می کنید؛ ابدیت مبارک است؛ آمین؛ پدر

:
:

.

.

.

.



۷۱

 ـ ای مجری مراسم عشاء ربانی؛ در موقع انجام مراسم عشاء ربانی از اوهان
همسرش گلزاد و فرزند مرحوم آسدوازادور یاد کن

 ـ ای مجری مراسم عشاء ربانی؛ با نام مسیح از دریافت کننده این؛ آقای اوهان و
برادر نسبی اش آقای هاروطون یاد کن

 ـ ای مجری مراسم عشاء ربانی؛ با نام خالق از دریافت کننده این؛ آقای اوهان یاد
کن

ـ وهان و والدین مرحومش خواجه توروس و مارگاریت
یادبودهائی که در سال های آتی اضافه شده است

 ـ آمین؛ اعتراف و دعای ساقموس گفتن؛ با نام واالی تو؛ نیک است. در هنگام صبح
بگو

ـ من کشیش سرکیس؛ تبرک شد در ۱۱۵۴ )۱۷۰۵م ) 
ـ از مردگان یاد کنید

: .
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.



۷۲



۷۳



۷۴

۸ـ کتاب موعظه. مکان و کاتب کتاب مشخص نیست. تاریخ نگارش ۱۷۸۹م.
 در داخل کتاب سه یادگاری دست نویس و یک نقش مهر می باشند که ترجمه آنها

به شرح زیر است
  یادبودنامه از زمان نگارش کتاب:

 ـ من وارتابد گاسپار؛ فرزند مرحوم استپان اهل مژنگرد۲۳. من زاکاریا برادرزاده
 مرحوم یریمیا بیک این کتاب موعظه را با پول خودم از کشیشی خریداری کردم
 برای رضایت خاطر من و برادران نسبی ام؛ در دیر تومای مقدس۲۴؛ ۱۵ سپتامبر

           ۱۲۳۸ )۱۷۸۹م)م
ـ نقش مهر. وارتابد گاسپار ۱۲۴۱ )۱۷۹۲م)

 ـ وارتابد گاسپار خادم مسیح ۱۲۴۶ )۱۷۹۷م)
ـ نوشته بر روی جلد چرمی کتاب در دو سطر. آ.بارسق خادم عیسی مسیح

 
۲۳ منطقه ای در شرق ترکیه امروزی  

 ۲۴ این دیر در جنوب دریاچه وان قرار دارد 

:

.
.

.
.



۷۵

 ۹ـ عیسی فرزنده )مولف نرسس شنورهالی)؛ مکان کتاب مشخص نیست. تاریخ
رونویسی ۱۷۹۰م. کاتب اوانس

در داخل کتاب ده یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها به شرح زیر است
 یادبودنامه از زمان نگارش کتاب

 ـ من کشیش هوانس گناهکار و ناالیق؛ نوشتم به تاریخ ارمنی ۱۲۳۹ )۱۷۹۰م)
۱۲۳۹ ارمنی  تاریخ  به  نوشتم  ناتوان؛  و  ناالیق  گناهکار؛  هوانس  کشیش  من       ـ 

)۱۷۹۰م) م
ـ من کشیش هوانس گناهکار؛ ناالیق

در گالوست  شد؛  متولد  ۱۸۴۱م  در  هاروطون  شد؛  متولد  ۱۸۴۰م  در  خانوم   ـ 
۱۸۴۳م متولد شد

ـ هاروطون فرزند بغوس در ۱۸۹۴م فوت کرد
ـ تومان در تاریخ ۱۹۰۳م متولد شد

ـ من آلکساندر مارگاریان شاگرد بودم؛ نوشتم ۱۹۰۶م
ـ داوید مارگاریان؛ ۱۹۱۰م

ـ توماس در ۱۵ نوامبر ۱۹۲۵م به خدمت سربازی اجباری رفت
ـ هاکوپ در سپتامبر ۱۹۳۲م متولد شد
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۷۶

 ۱۰ـ کتاب مقدس. مکان و تاریخ رونویسی مشخص نیست. تاریخ رونویسی سده
۱۷م. کاتب سیمون دبیر

در داخل کتاب دو یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها به شرح زیر است
 یادبودنامه از زمان نگارش کتاب

 ـ خوشا به حال خواننده کتاب که در آن روز جشن شگفت آور که با آن برخورد
 می کنی که همچون شمعدانی روشن در روز قیامت حیات بخش خواهد بود و در
 آن وقت از من نویسنده نفرت انگیز و پست و ناالیق یاد کن؛ از همه التماس می
 کنم هر زمان که با این نوشته برخورد کردید از سیمون دبیر با نام دروغین در
 دعاهایتان یاد کنید؛ که با اراده خودم بر روی این کتاب کار کردم و آن را نوشتم

به یاد خودم و والدینم؛ هر چند با هنر نوشتن آشنائی نداشتم
 ـ ای خوانندگان مقدس؛ در دعاهای خالص تان از دبیر کاراپت یاد کنید؛ بخصوص

در موقع مراسم عشاء ربانی

:
:
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.



۷۷



۷۸

 ۱۱ـ کتاب در مورد وسوسه ها. مکان و کاتب کتاب مشخص نیست. تاریخ نگارش
سده ۱۷ الی ۱۸م

 در داخل کتاب یک یادگاری دست نویس می باشد که سال ها پس از نگارش کتاب
در داخل آن نوشته شده است. ترجمه آن در شرح زیر است

مراسم و  شدیم  ناخاوکا  استپانوس  دیر  وارد  شنبه؛  روز  ۱۸۳۱م  ژوئن  ششم   ـ 
 زیارت و عبادت بجا آوردیم؛ و در آنجا وارتابد ارشد سرکیس این کتاب وسوسه

ها را به من کشیش گابریل اهدا کرد

:

.

.



۷۹

 ۱۲ـ در مورد آفرینش ذات. مکان؛ تاریخ و کاتب کتاب مشخص نیست. تاریخ
نگارش سده های ۱۷ الی ۱۸م

 در داخل کتاب یک یادگاری دست نویس می باشد که پس از نگارش کتاب در داخل
آن نوشته شده است. ترجمه آن به شرح زیر است

 ـ در دیر تومای آراکل گوغتن۲۵ 

۲۵دیری در منطقه گوغتن نخجوان   

:

.

.



۸۰



۸۱



۸۲



۸۳



۸۴

تاریخ و آنانیا).  کتاب مقدس هوانس. )مولف وارتاد  براساس  تعمید  غسل   ۱۳ـ 
کاتب کتاب مشخص نیست. تاریخ نگارش سده ۱۸م

ـ دبیر مارگار. برای تمرین نوشتم. در ۲۴ می ۱۸۲۳م نوشتم
.

.



۸۵

 ۱۴ـ کتاب دعای ساغموس. تاریخ و کاتب کتاب مشخص نیست. تاریخ نگارش
.سده ۱۷م



۸۶

.۱۵ـ کتاب مقدس. تاریخ و کاتب کتاب مشخص نیست. تاریخ نگارش سده ۱۷م



۸۷

 ۱۶ـ کتاب وارتابد ماشتوتس مقدس. تاریخ و کاتب کتاب مشخص نیست. تاریخ
.نگارش سده های ۱۷ الی ۱۸م



۸۸

 ۱۷ـ گانزاسار. تاریخ و کاتب کتاب مشخص نیست. تاریخ نگارش سده های ۱۷
.الی ۱۸م



۸۹

 ۱۸ـ کتاب مقدس. تاریخ و کاتب کتاب مشخص نیست. تاریخ نگارش سده های
.۱۷ الی ۱۸م



۹۰



۹۱



به سده های  نیست. مربوط  تاریخ چاپ مشخص  و  مکان  کتاب مقدس.  ۲ـ  
۱۷- ۱۸م. در داخل کتاب سه یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها 

بدین قرار است:
- با حالت سجده از شما کشیشان و دبیران التماس می کنم؛ هر زمان که با 
این کتاب مقدس برخورد کردید؛ با خواندن و یا رونویسی از آن در دعاهای 
نیک سرشت و روح انگیزتان از غریب و پدرش امیر و مادرش مریم یاد کنید 
و  والدینش  یاد روح  به  درآمد حالل  با  و  داده  نجات  را  مقدس  کتاب  این  که 
نوشته  ۱۷۲۴م  تاریخ  به  کردند.  خریداری  را  آن  خونشان  هم  خویشاوندان 

بدست این گناهکار؛ استپانوس. عیسی مسیح را یاد کنید. آمین
- با حالت سجده از شما کشیشان و دبیران التماس می کنم؛ هر زمان که با این 
کتاب مقدس برخورد کردید؛ با خواندن و یا رونویسی از آن در دعاهای نیک 

۹۲

کتاب های چاپی
براساس بررسی ۲۰۱۷م؛ تعداد بسیاری کتاب های چاپی مربوط به سده های 
یادگاری های  آنها  ۱۷-۲۰م در موزه موجود می باشد. در داخل تعدادی از 
دست نویس و نقش مهر می باشند که ۳۷ جلد از آنها را به شرح زیر ارائه 

می کنیم:

۱ـ  کتاب مقدس. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به سده ۱۷م. 
نقش مهر با نوشته عیسی مسیح؛ تاریخ ۱۶۹۱م. با رحمت ناهاپت جاثلیق کل 

ارمنیان.
توضیح این که ناهاپت اول اورهایتسی )تاریخ تولد نامشخص – فوت ۱۷۰۵ اجمیازین) 

جاثلیق کل ارمنیان از سال ۱۶۹۱م بوده است.
.



سرشت و روح انگیزتان از زن بیوه با نام مارواتین و پدرش بارسق یاد کنید 
که با درآمد حاللش به یاد والدینش ماهتسی گناهکار؛ ماردیروس آن را بدست 

آورد. به یاد داشته باشید فرزندش مارواتین را. آمین. به تاریخ ۱۸۴۱م.
- زوراباب و هاروت خادمان عیسی مسیح. من درخواست دارم تا این کتاب 
که  کنم؛  پیدا  نجات  دنیا  این  از  تا  کند  باز  پای من  نیک را جلوی  راه  مقدس 
آرزوی بسیار دارم؛ نیکوکاری که مکان های بسیاری را زیارت کردم. خدا 

موفقم کند. آمین

چاپ  تاریخ  و  مکان  مقدس.  کتاب  ۳ـ 
مشخص نیست. مربوط به سده های ۱۷- 
دست  یادگاری  دو  کتاب  داخل  در  ۱۸م. 
نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار 

است:
کشیش  فرزند  گاسپار  را  یادداشت  این   -
پطروس نوشته است. به تاریخ ۱۸ مارس 

۱۷۴۶
پاک  به عمد  ینکیر....... )نوشته  - نوشته 

شده است). تاریخ ۱۷۹۵؛ ۱۲۱۰

۴ـ کتاب مقدس. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به سده ۱۸م. در 
داخل کتاب دو یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:

۹۳

- من سیمون؛ کوچکترین فرزند مرحوم کالنتر سرکیس اهل جلفا؛ این جمالت 
را در این کتاب مقدس نوشتم تا هر کس آن را بخواند از پدرم سرکیس؛ مادرم 
یاد کند. اول عیسی مسیح  تاتوس  تاگوئه؛ خواهرم مهرخاتون و برادرم دبیر 

باشد؛ آمین. به تاریخ کوچک ۱۶۴ )۱۷۷۹م) ۲۷ نوامبر
- من سیمون؛ کوچکترین فرزند مرحوم کالنتر سرکیس؛ این جمالت را در این 
کتاب مقدس نوشتم تا هر کس آن را بخواند از پدرم سرکیس؛ مادرم تاگوئه؛ 
خواهرم مهرخاتون و برادرم دبیر تاتوس یاد کند. اول عیسی مسیح باشد؛ آمین. 

به تاریخ کوچک ۱۶۴ )۱۷۷۹م) ۲۷ نوامبر

۵ـ کتاب مقدس از قسطنطنیه ۱ به تاریخ ۱۷۱۰م. در داخل کتاب سه یادگاری 
دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:

- این ناچیز خادم عیسی مسیح؛ گریگور فرزند آوت این جمالت را نوشتم تا 
هرکس آن را بخواند به یکباره دست به دعا شده و از خداوند درخواست رحمت 

کند و او نیز به یاد خداوند باقی خواهد ماند. تاریخ ۱۷۹۰ نهم آوریل
- )نوشته به عمد پاک شده است). قازبین؛ ۱۸۵۳

- )نوشته به عمد پاک شده است). نوشتم قازبین. ششم ژانویه ۱۸۵۴

۱ استانبول امروزی
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.



۷ـ کتاب جواب به تهمت های ناعادالنه در برابر انکار معانی دستور زبان جدید 
گرابار۲ زبان ارمنی؛ مسکو ۱۸۲۸م. مولف تت. خاتامیان و م. ساالنتیانتس. در 
داخل کتاب سه یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:
وارتابد  میکائیل  ه.  طرف  از  تاقیدیان  د.  مسروپ  موفق  محصل  به  هدیه   -

ساالنتیانتس؛ شهر مسکو؛ ۱۸۳۲/۲/۶.
- تادئوس خادامیان اهل کریمه.

- به یاد ه. مرادیان شاگرد ه. وارژرنی.
زبان شناس؛  – ۱۸۵۱ مسکو)  میکائیل ساالنتیانتس )۱۷۸۲ قسطنطنیه  که؛  این  توضیح 
معلم؛ کارگزار کلیسای ارتدکس و مسروپ داویت تاقیدیان )۱۸۰۳ دزوراگیوغ – ۱۸۵۸ 

شیراز) نویسنده؛ مربی کودکان و سخنران بوده اند.

۹۴

۶ـ کتاب دعای شاراکان. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به سده 
های ۱۸-۱۹ م. در داخل کتاب چهار یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه 

آنها بدین قرار است:
این کتاب شاراکان را خریداری  ناالیق  - من هاروطون. من بغوس گناهکار 

کردم. به تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۸۳۱. نورانی کن.
- من بغوس گناهکار ناالیق این کتاب شاراکان را خریداری کردم. به تاریخ 

۲۵ دسامبر هزار و ۸۳۱.
- از من گناهکار کشیش قازار نرسیسیان یاد کن.

- ۱۵ دسامبر ۱۹۴۹؛ تهران؛ نوشته قازار نرسیسیان.

۲  زبان ارمنی کالسیک یا باستان



۱۰ـ کتاب مقدس. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به سده ۱۸م. 
در داخل کتاب شش یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار 

است:
- سال ۱۸۴۶ در روستای چاناقچی در روز شنبه ۲۶ ژوئیه خداوند به ملیک 

ست فرزند عطا کرد. نوشتم؛ من اواگیم تر هوانسیان هستم.
- به شمایون که خداوند روستای چاناقچی را به او عطا کرد؛ روز پنجشنبه 

بود؛ ۵ ژوئن سال ۱۸۴۹. من ناالیق اواگیم تر هوانسیان.
- خداوند به یریما در روز ۱۲ ژانویه سال ۱۸۸۲ عطا کرد.

- خداوند به آسانت در روز ۵ ژانویه سال ۱۸۸۶ داد.
- خداوند به هایک در روز ۲ آوریل سال ۱۸۸۸ عطا کرد.

- ناصرالین شاه در ۱۰ می ۱۸۹۶ از این دنیا رفت؛ فرزندش در آخر ژوئیه؛ 
مظفرالدین شاه منصوب شد.

توضیح این که ناصرالدین شاه )تبریز ۱۸۳۱ – تهران ۱۸۹۶) از خاندان قاجار در تاریخ 
۱۸۴۸ شاه ایران شد و مظفرالدین شاه )تبریز ۱۸۵۳ – تهران ۱۹۰۷) از خاندان قاجار 

در سال ۱۸۹۶م شاه ایران شد.

۹۵

۸ـ کتاب عملکرد حواریون. قسطنطنیه ۱۸۲۳م. در داخل کتاب سه یادگاری 
دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:

- ک. ز. گریگور سیمونیان؛ ۱۸۳۴.
فوریه   ۵ تهران؛  هایکازیان؛  مدرسه  کتابخانه  به  هدیه  نظریانتس؛  هوانس   -

.۱۸۷۵
- آقای آرمناک؛ مدرسه هایکازیان.

۹ـ کتاب مقدس. ونیز ۱۸۰۵م. در داخل کتاب یادگاری دست نویس با ترجمه 
به شرح زیر می باشد:

خریداری شد در کلکته توسط آقای هوانس آوتلیان؛ ۵ نوامبر ۱۸۴۳.
مترجم  و  معلم  کلکته)   ۱۸۷۰/۰۷/۱۱ – )شیراز ۱۸۰۳  آوتلیان  هوانس  که  این  توضیح 

بوده است.



۹۶

اول؛ ونیز  – جلد  تا سال ۱۷۸۴  ابتدا جهان  از  ارمنستان  تاریخ  کتاب  ۱۱ـ 
۱۷۸۶م – مولف میکائیل چامچیانتس. در داخل کتاب یادگاری دست نویس با 

ترجمه به شرح زیر می باشد:
هدیه به دوست بی ریایم و با محبت به مگردیچ آبراهامس از طرف خویشاوند 

بی ریا آبراهام تادوسن؛ از کلکته؛ ۲۲ ژوئیه ۱۸۴۹.

ونیز  دوم؛  جلد   – تا سال ۱۷۸۴  ابتدا جهان  از  ارمنستان  تاریخ  کتاب  ۱۲ـ 
۱۷۸۵م – مولف میکائیل چامچیانتس. در داخل کتاب یادگاری دست نویس با 

ترجمه به شرح زیر می باشد:
هدیه به دوست بی ریایم و با محبت به مگردیچ آبراهامس از طرف خویشاوند 

بی ریا آبراهام تادوسن؛ از کلکته؛ ۲۲ ژوئیه ۱۸۴۹.

به سده  نیست. مربوط  تاریخ چاپ مشخص  و  مکان  نامشخص.  کتاب  ۱۳ـ 
۱۹م. در داخل کتاب دو یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین 

قرار است:
- ه.ی.ی. از کلکته؛ اول ژانویه ۱۸۵۰.
- ه.ی.ی. از کلکته؛ اول ژانویه ۱۸۵۰.

یادگاری  کتاب سه  داخل  در  کلکته ۱۸۴۷م.  داویت.  کتاب ساغموس  ۱۴ـ  
دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:

- باغداسار چالیانتس. ۱۸۴۸.
- در تاریخ ۲۲ می ۱۸۵۱م. باغداسار چالیانتس.

- به یاد مرحوم کشیش سرابیون کنییان. ه. ورژرن.

۱۵ـ کتاب مقدس. مسکو ۱۸۴۹م. در داخل کتاب سه یادگاری دست نویس و 
دو نقش مهر می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:



قسطنطنیه   – روح  با  سخنوری  مقدس  نارکاتسی  گریگور  دعای  کتاب  ۱۷ـ 
۱۸۰۷م - در داخل کتاب دو یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها 

بدین قرار است:
- آقای اوهانس کاراپتیان محترم و ارجمند؛ به محض اطالع از دستور شما؛ 
...؛ به مدرسه آمدم تا بخوانم؛ یادبگیرم و بدانم. به تاریخ ۶ فوریه ۱۸۵۴ بنده 

فروتن کوریون هوانسیان؛ نوشتم تا یاد بگیرم.
- این است ۱۴ ژوئیه ۱۸۵۶.

- متعلق به ب.ر.ملیک میناسیانتس. ۲۰ مارس ۱۸۵۲ )نوشته به صورت رمز 
می باشد که توسط ل.آودیسیان خوانده شده است).

- به یاد مرحوم استپان خان م.میناسیان. ه. ورژرن.
- این کتاب مقدس به کلیسای مریم مقدس تهران خواهر خوانده کلیسای روستای 
تهران.   ۱۹۳۷ می   ۶ تهران.  ارمنیان  کلیساهای  هئیت  شود.  می  اهدا  آزنا 

آ.ه.هاروطون. کشیش واهان توککالیان.
- نقش مهر - هئیت کلیساهای ارمنیان تهران. ۱۹۱۸.

- نقش مهر – هئیت کلیسای مریم مقدس آزنا.

۱۶ـ  کتاب دعای ساغموس - مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به 
سده ۱۹م. در داخل کتاب هشت یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها 

بدین قرار است:

سال  در  سیمونن  پطروس  کشیش  ناالیق  من  پطروس.  کشیش  ناالیق  من   -
۱۸۵۴ نوشتم.

- پری خان همسر کشیش پطروس که به اراده عیسی مسیح در ۱۸۷۶ فوت 
کرد. سال ۱۸۷۶.

- من کشیش گریگور فرزند کوچار که این را در ۱۸۹۱ نوشتم؛ هرکسی از من 
یاد کرد؛ از او نیز در درگاه خداوند یاد شود.

- من خادم فروتن آیواز هوسپیان.
- تولد میناس در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۰۲.

- نوشتم؛ سرکیس گیراگوسیان ۱۹۰۸.
- کشیش میکائیل گریگور؛ کشیش ه.پطروسیان. از سنگ سفید ۱۹۱۲.

- تولد یونوک. ۱۸ ژانویه ۱۹۴۱.

۹۷



۹۸

ونیز  دوم؛  – جلد  تا سال ۱۷۸۴  ابتدا جهان  از  ارمنستان  تاریخ  کتاب  ۱۸ـ 
۱۷۸۵م – مولف میکائیل چامچیانتس. در داخل کتاب یادگاری دست نویس با 

ترجمه به شرح زیر می باشد:

این کتاب تاریخ ارمنیان را به گالوست توروسیان از خادمین دیر مقدس می 
دهم زیرا ما به تهران می رویم؛ او با داشتن این کتاب می تواند آن را بخواند. 
به  هدیه  کتاب  این  آمد؛  سراغمان  به  مرگ  راه  مسیر  در  ناکرده  خدای  اگر 
شود.  بازگردانده  ما  به  کتاب  لزوما  بازگشتیم؛  سالم  اگر  اما  باشد؛  گالوست 

اسقف تادئوس جلفا ۳۲ ژانویه ۱۸۵۴.
 – ایران  ارمنیان  خلیفه  )۱۸۵۱-۱۸۶۳م)  بگنازاریان  تادئوس  اسقف  که  این  توضیح 

هندوستان با مقرر جلفای اصفهان بوده است.

داخل  در  قسطنطنیه ۱۷۰۹م.  دارد.  نام  آگاتانگیغوس  که  کتاب رومان  ۱۹ـ 
کتاب پنج یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:

عزیز؛  بارسقیان  هاروطون  مقام  عالی  برادر   .۱۸۵۸ سال  ژانویه   ۱۷  -
درخواست برادری دارم اگر هستید.

- ۱۸۵۹/۵/۱۳ .... هایراپت بارسقیان از روستای موجومبار.
- من دبیر هایراپت ملیک مناساکانیان این کتاب را به دبیر هاکوپ دادم؛ که جلد 

کرد؛ حق شما باشد؛ که کشیش هوانس سارکسیان آن را بخواند.
ما  حال  جویای  اگر  مناساکانیان؛  ملیک  هایراپت  آقای  برادرم  مقام؛  عالی   -
هستید؛ خدا را شکر تا زمان تحریر این نوشته در کتاب؛ صحیح و سالم هستیم؛ 

فقط دلتنگ افتخار دیدار با شما می باشیم.
- آودیس؛ کشیش گابریل؛ کشیش میکائیل؛ ۱۷۰۹-۱۸۶۷ = ۱۵۸.



۲۱ـ کتاب پدر مقدس ما نرسس المبرونتسی اسقف اعظم ومسئول ترسوس 
کیلیکه؛ که بشارت عروج مسیح و روز رستاخز را می دهد. ونیز ۱۷۸۷. در 
داخل کتاب سه یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:
- ۱۷ اوت ۱۸۶۷. بیماری وبا شیوع یافته است. به روستای ونک رفتیم و از 
۲۵ اوت تا ۱۲ سپتامبر در آنجا ماندیم؛ در همان تاریخ به تهران بازگشتیم. 

س.و.خ.اویان.
-  ۱۰ اوت ۱۸۶۸. به دلیل بیماری وبا دانشگاه بسته شد. تا ۲۰ سپتامبر در 

آنجا ماندیم؛ حدود ۴۱ روز.
- یادگاری هراچیا میناسیان. آموزشگاه ه.

۲۲ـ کتاب دعای ماشتوتس. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به 
سده ۱۹م. در داخل کتاب یادگاری دست نویس با ترجمه به شرح زیر می باشد:
توسط  ارمنی  حروف  ابداع  است؛  شده  بنا  ۳۰۳م  سال  در  مقدس  اجمیازین 
با حروف  اولین کتاب  انجام شد؛  وارتابد مسروپ ماشتوتس در سال ۴۰۱م 
ارمنی توسط آبکار آوتوکیاتسی در ونیز به سال ۱۵۶۵م چاپ شد؛ اصالح تقویم 
ما توسط جاثلیق موسس در سال ۵۵۱م صورت گرفت؛ مدرسه نرسیسیان در 
شهر تفلیس توسط جاثلیق نرسس پنجم در سال ۱۸۲۵م افتتاح شد و زمانی 
توسط  گئورگیان  داشت؛ مدرسه  اعظم  اسقفی  اجمیازین مقدس سمت  در  که 
جاثلیق گئورگ چهارم در اجمیازین مقدس راه اندازی شد در سال ۱۸۱۴م؛ 
او در ۶ دسامبر سال ۱۸۸۲م ساعت یک و ۵۵ دقیقه عصر فوت کرد. ماکار 
اول جاثلیق کل ارمنیان در سال ۱۸۸۵ به سمت جاثلیقی منسوب شد و در ۱۰ 

نوامبر آن سال تعمید شد.

۹۹

۲۰ـ کتاب مراسم مذهبی که ماشتوتس نام دارد. شوشی ۱۸۵۸م. در داخل 
کتاب یک یادگاری دست نویس؛ یک نقش مهر و یک کتیبه می باشند که ترجمه 

آنها بدین قرار است:
- این کتاب را در سال ۱۸۷۸ در تفلیس خریدم. کشیش سرکیس شاهیان.

- نقش مهر کشیش آهارون آهارونیانتس ۱۸۶۵.
یادگاری  کتاب.  جلد  روی  ای  نقره  روی صلیب  بر  چهار سطر  در  کتیبه   -

کامی... نوشت ... ۱۸۹۲.



۱۰ ۰

۲۳ـ کتاب مقدس. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به سده ۱۹م. 
در داخل و پشت جلد کتاب دو یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها 

بدین قرار است:
- ۲۶ ژوئیه سال ۱۸۸۳. این کتاب متعلق به استپان هاروطونیان می باشد.

- نوشته پشت جلد در دو خط – ۲ اوت ۱۸۸۳؛ کودکی متولد شد؛ نامش را 
نامش را در روز ۱۶  متولد شد؛  نوامبر ۱۸۸۶؛ کودکی  گذاشتند. ۹  واهان 

نوامبر ماری گذاشتند.

ونیز  اول؛  – جلد  تا سال ۱۷۸۴  ابتدا جهان  از  ارمنستان  تاریخ  کتاب  ۲۴ـ 
۱۷۸۴ – مولف میکائیل چامچیانتس. در داخل کتاب هفت یادگاری دست نویس 

می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:
- به اسقف اعظم ما و پیرو حواریون؛ گریگوریس محترم و عالی مقام؛ خلیفه 

هند و ایران از آمناپرکیچ نو دیر وانک.
توضیح این که اسقف اعظم گریگوریس از ۱۸۷۲ الی ۱۸۸۸م مسئول خلیفه گری ایران 

و هند بوده است. مقرر خالفت جلفای نو.             



۱۰۱

۲۵ـ کتاب دعای ماشتوتس. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به 
سده ۱۹م. در داخل کتاب دو یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها 

بدین قرار است:
- این ماشتوتس را کشیش پطروس به کلیسای نازارت کلکته اهدا کرد.

- روحانی عالی مقام کشیش گریگوریس تر پطروسیان روح پرمحبتش را به 
نوشته ن.خ.ز.  این  ژانویه ۱۸۸۹م.  در روز سوم  محبت سپرد  با  فرشتگان 

میناسیان است.

۲۶ـ کتاب مقدس. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به سده ۱۹م. در 
داخل کتاب یادگاری دست نویس با ترجمه به شرح زیر می باشد:

خداوند فرزندی به کاراپت آقابیک هدیه کرد با نام آقاگل؛ در روز عید عروج 
آب  در روز عید  هدیه کرد  دزاغیک  نام  با  ای  دوشیزه  سال ۱۸۹۱. خداوند 

پاشی ۱۸۹۳.

۲۷ـ کتاب مقدس. قسطنطنیه ۱۸۹۶. در داخل کتاب یادگاری های دست نویس 
می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:

- ۲۷/۱۵ اکتبر ۱۸۷۷؛ هوانس توماسیان در بومهن متولد شد.
- ۱۹/۷ ژانویه ۱۸۸۱؛ مریم توماسیان در بومهن متولد شد.

خسارت  بارید  برف  روز  شش  آمد  سنگینی  برف   ۱۸۹۸ ژانویه   ۱۰ در   -
)پارگی صفحه) .... ۱۹ ژانویه برف سنگینی آمد.

- عروسی سامسون ۱۸۸۸؛ یغنازار متولد شد ۱۸۹۲؛ یسائی ۱۸۹۵؛ سالبی 
۱۸۹۹؛ ...والن ۱۹۰۳؛ آروهاد متولد شد ۱۹۰۶؛ هایکانوش متولد شد ۱۹۰۸؛ 

 .۱۹۱۰ ....
- لوسنداک متولد شد ۱۹۱۴؛ مرگ هوانس خان ۱۹۱۴؛ پس از عید پاک عصر 

روز چهارشنبه فوت کرد.
- فوت هوانس خان در ۱۹۱۴ پس از عید پاک.

- اونس متولد شد ۱۹۲۶.
- سالبی فوت کرد ۱۹۳۰.
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  -
 -

۳۰/۱ آوریل ۱۸۹۱؛ هریپسیمه توماسیان متولد شد. ۸ -
هوانس  با  ماردیروسیان  ن.  اوسانا  دوشیزه  نامزدی  ۱۹۰۱؛  می   ۲۲/۹  -

توماسیان.
- ۲۳/۱۰ فوریه ۱۹۰۲؛ مراسم ازدواج افراد فوق الذکر در کلیسای گئورگ 

مقدس.
- هریپسیمه توماسیان؛ ۸-۱۰-۰۲ تهران.

- تهران ۲۹/۱۶ مارس ۱۹۰۳؛ نرسس هوانس توماسیان متولد شد؛ پدرتعمیدی 
هایراپت م.میناسیان.

- تهران ۲۹/۱۶ مارس ۱۹۰۶؛ آرشام هوانس توماسیان متولد شد؛ پدرتعمیدی 
هایراپت م.میناسیان.

- تهران ۱۵/۲ سپتامبر ۱۹۰۹؛ توماس هوانس توماسیان متولد شد؛ پدرتعمیدی 
هایراپت م.میناسیان.

کرد؛  فوت  آیوازیان  توماس  پدرم  جدید)  تقویم  )با   ۱۹۰۹ سپتامبر  چهارم   -
ه.توماسیان. یک ماه پس از سکته قلبی.

- ۱۵/۲ ژانویه ۱۹۱۳؛ هریپسیمه توماسیان ۹ ماه پس از ازدواج در پاریس 
فوت کرد.

- ۲۵ اوت ۱۹۱۳ )با تقویم جدید) روز یکشنبه خواهرم مریم میناسیان دختری 
زائید؛ زوغیک.

- ۱۹۱۶؛ ۱۶/۶/۲۵ – ۱۶/۷/۸ پاساند توماسیان از بیماری سرطان؛ ۶.۵۵
- ۵ اکتبر ۱۹۳۳؛ نرسس توماسیان با دوشیزه هاسمیک کارامیان در پاریس 

ازدواج کرد.
هانسیت  و  آرشاک  دختر  شد؛  متولد  توماسیان  ژاسیک  ۱۹۳۸؛  فوریه   ۲۸  -

توماسیان.
- اول ژوئیه ۱۹۳۸؛ صبح ساعت ۹ هوانس توماسیان فوت کرد.

- ۲۳ ژانویه ۱۹۳۹؛ توماس توماسیان با دوشیزه ژنا شاکاریان ازدواج کرد.

- ۱۷ فوریه ۱۹۴۲؛ تولد گالینه توماسیان دختر آرشاک و هانسیت توماسیان.
- ۲۴ آوریل ۱۹۴۵؛ فوت گالینه توماسیان دختر آرشاک و هانسیت توماسیان.

- ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۰؛ صبح ساعت ۶.۳۰ هاسمیک توماسیان فوت کرد.
- ۲۵ آوریل ۱۹۷۱؛ آرشاک توماسیان فوت کرد.

- ۶ اوت ۱۹۷۶؛ هاسمیک توماسیان – کارامیان فوت کرد.
- ۳۱ دسامبر ۱۹۸۶ ساعت هفت عصر؛ خانم ژنا توماسیان – شاکاریان در 

بیمارستان جم فوت کرد.
اقامت  ببین گرگان  تپه خان  نی  توماسیان که در روستای  - ۱۹۸۹؛ نرسس 

داشت؛ فوت کرد.
- ۲۰۰۳؛ هراند توماسیان آبکار در فرانسه فوت کرد.

- ۴ اکتبر ۲۰۰۳ ساعت ۱۱ شب؛ توماس توماسیان برای همیشه با زندگی 
وداع کرد.

توضیح این که توماس توماسیان مهندس – معمار از ارمنیان ایران بود.

۲۸ـ کتاب دعوت به دنیای وعده داده شده؛ اورشلیم. ۱۸۹۲؛ مولف خریمیان 
هایریک. در داخل کتاب یادگاری دست نویس با ترجمه به شرح زیر می باشد:
هدیه از طرف عالیجناب جاثلیق به کتابخانه آرامیان تبریز. اول اکتبر ۱۸۹۳؛ 

اجمیازین مقدس.
توضیح این که خریمیان هایریک با نام اصلی مگردیچ ا. وانتسی )۱۸۲۰-۱۹۰۷م) در روز 

۲۶ سپتامبر ۱۸۹۳م به عنوان جاثلیق کل ارمنیان تعمید شد
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۲۹ـ کتاب دعای ساغموس. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به 
سده ۱۹م. در داخل کتاب سه یادگاری دست نویس و یک نقش مهر می باشند 

که ترجمه آنها بدین قرار است:
آزنا ۱۹۱۲.  از روستای  باشد.  بگزادیان می  به وارطان  متعلق  کتاب  این   -
دسامبر  در ۱۵  و  است  متولد شده  ژوئیه ۱۸۹۵  در ۱۵  بگزادیان  وارطان 

۱۹۱۵ ازدواج کرده است.
- این کتاب متعلق به وارطان بگزادیان می باشد. از روستای آزنا ۱۹۱۲

- نقش مهر به صورت رمز می باشد که ترجمه آن "مسیح ۱۳۳۹ )۱۹۲۰- 
۱۹۲۱)؛ وارطان.

۳۰ـ کتاب مقدس عهد جدید- قسطنطنیه ۱۹۰۱م - در داخل کتاب سه یادگاری 
دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:

- از ماموکا ۱۹۱۴؛ جناب آقای هوسپ سوکیاسیان. آقای سوکیاس آوتیکیان از 
ماموکا. از ماموکا ۱۹۱۴؛ هوسپ.

- سیمون ماردیروس سوکیاسیان؛ توماس ..... آلبیناز؛ از ماموکا ۲۷ ژانویه 
.۱۹۱۷

- از ماموکا؛ جناب آقای هوسپ سوکیاسیان. امروز از ماموکا دریافت کردم؛ 
سوکیاس آوتیکیان.

۳۱ـ کتاب دعای نارک؛ با راه حلی قریب و با احتیاط؛ اخیرا آشکار شده؛ ونیز 
۱۸۰۱. در داخل کتاب یادگاری دست نویس با ترجمه به شرح زیر می باشد:

- ظهر هشتم اوت ۱۹۱۴؛ سپس ساعت ۵.۳۰ خورشید تاریک شد؛ یک ساعت 
طول کشید تا مجددا کامل شروع به تابیدن کرد؛ هوا به طوری تاریک شد که 
ستارگان درخشیدند. نهم اوت مراسم دعا و نیایش انجام شد؛ برای صلح جهانی 

و مداوای بیماران؛ از زایران هشت روسری ۹۴.... و ده شاهی جمع شد.
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۳۲ـ کتاب مقدس؛ اورشلیم ۱۸۶۸. در داخل کتاب چهار یادگاری دست نویس 
می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:

- ملک شماره ۱۷۲ نمازخانه مقدس مشهد؛ ۱۰ آوریل ۱۹۴۲ مشهد. در مقابل 
هئیت کلیسای مشهد ایشخان بیک خانیان.

- از هئیت کلیسای مشهد این کتاب مقدس را خریداری کردیم؛ به ارزش شصت 
ریال که در قبال آن رسید شماره ۱۵۷۸ مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۴۲ صادر شد؛ 
روی جلد کتاب یک صلیب نقره ای که بر روی پارچه ای قرمز پر رنگ نصب 
نمازخانه  به  قوتانیان  پطروس  یاد  به  بر روی صلیب ۱۹۴۲/۶/۱۹  که  شده 
مقدس مشهد از طرف فرزندانش حک شده است. این کتاب مقدس به نمازخانه 
پطروس  یاد  به  وان  طالسازی  از  قوتانیان  برادران  طرف  از  مشهد  مقدس 

قوتانیان پدر محرومشان اهدا شد. مشهد ۲۰ ژوئیه ۱۹۴۲.
- هئیت کلیسای ارامنه؛ مشهد ۱۹۳۸.

- بر روی صلیب روی جلد جمله ۱۹۴۲/۶/۵ به یاد پطروس قوتانیان مشهد به 
نمازخانه مقدس ارمنیان از طرف فرزندانش حک شده است.

۳۳ـ کتاب مقدس آدنی؛ اورشلیم ۱۸۹۹. در داخل کتاب پنج یادگاری دست 
نویس و بر روی جلد آن کتیبه می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:

- کتابچه شماره ۱۷۱؛ اموال نمازخانه مقدس ارمنیان مشهد. از طرف ایشخان 
بیک خانیان هئیت نمازخانه مقدس مشهد. ۱ آوریل ۱۹۴۲ مشهد.

- به یاد مرحوم جوان مرگ ادوارد دانیلیان از طرف والدین سوگوارش آروسیاک 
و آرسن دانیلیان؛ مشهد ۱۲ ژوئیه ۱۹۴۲.

- این کتاب مقدس آدنی را طی رسید شماره ۱۵۷۲ به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۴۲ 
کلیسای مشهد خریداری کردند  از هئیت  ها  دانیلیان  آرسن  و  آروسیاک  خانم 
تصویر مصلوب  آن  یک طرف  که  کرده  تهیه  نقره  از جنس  جلد  آن  برای  و 
کردن مسیح  و طرف دیگر تصویر عروج مقدس قرار دارند. هر دو سمت 
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جلد با تصاویر گل و حکاکی تزئین کرده سپس آن را به یاد فرزند جوان مرگ 
در سال  او  کردند.  اهدا  مشهد  مقدس  نمازخانه  به  دانیلیان  ادوارد  ارشدشان 
۱۹۱۹ در شهر عشق آباد متولد و در ۲۸ می ۱۹۴۲ در مشهد فوت کرد. 

بگذار تا یادش در قلب همگی جاودان بماند. ۱۲ ژوئیه ۱۹۴۲ مشهد.
- هئیت کلیسای ارمنیان مشهد ۱۹۳۸.

دانیلیان  ادوارد  یاد  "به  شرح  به  خط  ده  در  کتیبه  ای  نقره  جلد  روی  بر   -
جوان مرگ به نمازخانه مقدس ارمنیان مشهد اهدا می شود؛ از طرف والدین 
سوگوارش آروسیاک و آرسن دانیلیان. در مشهد به تاریخ ۲۸ می ۱۹۴۲ فوت 

کرد" می باشد.

۳۴ـ کتاب دعای ساغموس داویت. اورشلیم ۱۸۷۴. در داخل کتاب یادگاری 
دست نویس با ترجمه به شرح زیر می باشد:

از  کاراپتیان  هاروطون  آقای  طرف  از  آراکلیان  هاروطون  دبیر  به  تقدیم   -
زیتون.

۳۵ـ کتاب تاریخ شهر مقدس و بزرگ اورشلیم و اعیاد مقدس عیسی مسیح ما. 
اورشلیم ۱۷۲۷. مولف هوهانس هانا. در داخل کتاب یادگاری دست نویس با 

ترجمه به شرح زیر می باشد:
-این کتاب یادگاری به کوئیمچی باشی ماهتسی آسدوازادور آوتیانتس می باشد 

تا هر موقع آن را بخواند به یاد نزدیکانش باشد. آمین.

۳۶ـ کتاب نامشخص. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به سده ۱۹م. در 
داخل کتاب دو یادگاری دست نویس می باشند که ترجمه آنها بدین قرار است:
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- متن دست نویس به صورت شعر می باشد. با این قلم متنی نوشتم که همگی 
به آن گوش دهند؛ و هر زمان که با آن برخورد کردید یک زبان مرا یاد کنید. 

همین را نوشتم. بارسق خادم گالستان.
- آقای تاتوس صادق.

۳۷ـ کتاب مقدس. مکان و تاریخ چاپ مشخص نیست. مربوط به سده ۱۸م. در 
داخل کتاب یادگاری دست نویس با ترجمه به شرح زیر می باشد:

- یادگاری نوشته توسط س.ن.در تاریخ ۱۹۴۳. ارزروم؛ تبریز و رشت.
در آخر کتاب متنی به زبان عثمانی با حروف ارمنی نوشته شده است. این کتاب سومین 
نسخه نامشخص؛ کار ارمنی شناس آروتین اهل تامبور می باشد. اولین نسخه در ونیز به 
زبان عثمانی و حروف ارمنی در سال ۱۸۰۰ منتشر شد که در سال ۱۹۴۱م به ارمنی 
ترجمه گردید؛ اما نسخه دوم در ماتناداران می باشد. از این کار سوم آروتین اهل تامبور 
فقط ۳۷ برگ باقی مانده که از یک الی ۷۸ شمارگذاری شده است. صفحات ۱۹ و ۲۰؛ ۲۹ 

و ۳۰ و همچنین دنباله کتاب موجود نمی باشند.
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نمایه
   اجمیازین  –۴, ۲۱, ۶۱, ۹۲, ۹۹, ۱۰۲ 

ارزروم – ۱۰۶ 
ارمنستان  –۴, ۵, ۹۶, ۹۸, ۱۰۲ 

استپانوس ناخاوکای مقدس )شادوان) – ۲۶, ۵۹  
 اصفهان – ۴, ۲۹, ۹۸

اورشلیم – ۴, ۲۱, ۵۴, ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۵ 
اورها – ۹۲ 

ایران – ۳, ۵, ۶, ۹۶, ۹۸, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۰۳
آب باریک )جلفای نو) – ۲۸, ۴, ۲۱, ۵۴, ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۵

آباریک )منطقه بوروار) –  ۳۰
آرامیان؛ کتابخانه )تبریز) – ۵, ۹۵, ۱۰۲

آزنا )منطقه بوروار) – ۳۰, ۹۷, ۱۰۳ 
آزنا )منطقه گاپال) – ۳۰, ۹۷, ۱۰۳

آستاباد؛ آسخاباد – ۵۹
آکگور – ۵, ۳۹, ۱۰۷

آگولیس  – ۵, ۱۴, ۵۴, ۵۵, ۱۰۷
آمید – ۱۱

آناوش – ۲۸, ۲۹, ۳۰
آنتیلیاس – ۴

باغمادی؛ باغموودی )منطقه گاپال) – ۲۸
براستیک )منطقه ارزنجان) – ۵, ۱۷, ۲۰ 

بورک )منطقه بوروار) – ۲۹, ۳۰
بوروار – ۲۸, ۲۹

بومهن – ۱۰۱ 
پارمیشان )منطقه بوروار) – ۲۹

پاریس – ۱۰۲
پانراه )منطقه بوروار) – ۲۹

پاهرا )منطقه بوروار) – ۲۹, ۳۰
پرچستان )منطقه بوروار) – ۳۰

تبریز – ۹۵, ۹۶, ۱۰۲, ۱۰۶
تفلیس – ۹۹
تهران – ۳۰

توخمار )منطقه گاپال) – ۳۰

جاپالغ؛ منطقه گاپال – ۳۰
جلفای نو – ۱۰۱

جمهوری سوسیالیستی ارمنستان – ۴ 
چهان خوش؛ جان خوش )منطقه بوروار) – ۳۰ 

چاناقچی – ۹۵ 
چاناقچی علیا – ۱۲

چهارباس؛ چهارباز )منطقه بوروار) – ۲۹, ۳۰ 
چهارطاق )منطقه گاپال) – ۳۰

چورس – ۵۹ 
چونخرس )منطقه بوروار) – ۲۹
چیشمپار )منطقه بوروار) – ۳۰
حاجی آباد )منطقه گاپال) – ۳۰
حسین آباد )منطقه گاپال) – ۳۰

حشمتیه )محله در تهران) – ۲۸
حلب – ۴ 

خاکباد )منطقه بوروار) – ۳۰ 
خان ببین )منطقه گرگان) – ۱۰۲

خایبتیا – ۲۹
خسروآباد )منطقه بوروار) – ۳۰ 

خورزند )منطقه بوروار) – ۳۰
دره شامب – ۵۹

دروازه قزوین – ۱۱ 
دزوراگیوغ – ۹۴

دیر استپانوس ناخاوکا مقدس )دره شام) – ۲۶, ۷۸ 
دیر آمناپرکیچ مقدس جلفا – ۴۷

دیر تومای مقدس )منطقه گوغتن) – ۷۴, ۷۹ 
دیر دیرامایر مقدس )زماری) – ۴

دیر غازار مقدس )ونیز) – ۴
دیر هاکوپیانتس مقدس )اورشلیم) – ۷ ۴

دینوو – ۳۰
رائیل )منطقه بوروار) – ۲۹

رشت ۲, ۲۶, ۳۹, ۹۲, ۱۰۱, ۱۰۶
رشتونیک – ۲۶



۱۰۸

زارنا )منطقه گاپال)  – ۳۰ 
زمار – ۴ 

زور – ۲۶, ۲۹, ۳۹, ۶۱, ۹۴ 
زیتون – ۱۰۵ 

سنگ سفید )منطقه بوروار)  – ۳۰, ۹۷ 
سیونیک – ۱۷, ۲۵

شادوان )منطقه رشتونیک)  – ۲۶ 
شاهرود – ۱۶ 

شاوراوا )منطقه بوروار)  – ۲۹, ۳۰, ۳۱ 
شوشی  – ۷, ۱۶, ۹۹ 
شیراز  – ۲, ۹۴, ۹۵

فرانسه  – ۱۰۲
فرج آباد )منطقه بوروار)  – ۳۰ 

فریدن  – ۲, ۲۹ 
قراقان  – ۱۲ 

قراکاریز – ۳۰ 
قزوین – ۲, ۱۱ 

قسطنطنیه – ۳۹, ۹۴, ۹۵, ۹۷, ۹۸, ۱۰۱, ۱۰۳ 
کاواز )منطقه بوروار) – ۲۹ 

کرت )منطقه گاپال) – ۳۰
کرج – ۳۰ 

کریستاپور مقدس )براستیک) – ۵, ۱۷, ۲۰ 
کریمه – ۹۴ 

کلکته – ۹۵, ۹۶, ۱۰۱ 
کلیسای استپانوس مقدس )همدان) – ۱۶ 

کلیسای انزایاتس لویس مقدس )محله وسطای آگولیس) – ۵۵ 
کلیسای آمناپرکیچ مقدس تهران – ۷ 

کلیسای تادئوس مقدس تهران – ۷ 
 کلیسای زوراور مقدس شادوان – ۲۶ 

کلیسای گریگور مقدس تهران – ۲۸ 
کلیسای گئورگ مقدس – ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۲۰, ۲۱, ۲۵, ۱۰۲ 

کلیسای گئورگ مقدس آکگور – ۳۹ 
کلیسای گئورگ مقدس تهران – ۲۵

کلیسای گئورگ مقدس؛ زینوور مقدس )براستیک) – ۲۰, ۲۱
کلیسای مریم مقدس – ۲۶, ۵۵
کلیسای مریم مقدس – آزنا ۹۷ 

کلیسای مریم مقدس تهران – ۱۶, ۵۵, ۹۷
کلیسای مریم مقدس شادوان – ۲۶ 

کلیسای میناس مقدس )ونک) – ۱۳, ۴۸
کلیسای نازارت مقدس )کلکته) – ۱۰۱ 

کلیسای نشان مقدس )آکگور) – ۳۹ 
کلیسای هاکوپ آلپیان – ۵۴ 

کونسرخ )منطقه بوروار) – ۳۰ 
گرگان – ۱۰۲ 

گل بهار )منطقه بوروار) – ۲۹
گوران – ۳۰ 

گورجی – ۳۰ 
گوغتن – ۷۹ 

گووز )منطقه بوروار) – ۳۰, ۳۱ 
مارزیان )منطقه گاپال) – ۳۰ 

ماموکا – ۱۰۳ 
محله وسطا )آگولیس) – ۵, ۵۴, ۵۵ 

مژنگرد – ۷۴ 
مسکو – ۹۴, ۹۶ 

مشهد – ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۰۴, ۱۰۵ 
مغاناک – ۳۰ 

موجومبار – ۹۸ 
ناجی وند – ۳۰ 

نخجوان – ۵۴, ۵۹, ۷۹ 
نصرآباد )منطقه بوروار) – ۳۰ 
نی تپه )منطقه گرگان) – ۱۰۲ 

هاکوپ سکانچالکورتس مقدس )آکگور) – ۳۹ 
هاالک – ۲۱ 

همدان – ۱۴, ۱۶ 
هندوستان – ۲, ۹۸ 

هوما – ۲۹ 
وان – ۴, ۷, ۱۳, ۱۵, ۹۲, ۹۵, ۹۷, ۹۸, ۱۰۰ - ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۵ 

 ونک – ۱۰, ۴۸, ۹۹ 
ونیز – ۴, ۹۵, ۹۶, ۹۸ - ۱۰۰, ۱۰۳, ۱۰۶ 

یرزنکا )ارزنجان) – ۵, ۲۰ 
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