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نگاهـى بـر بخـش 
نسخه هاى خطى  ماتناداران

ترجمة آرميك نيكوقوسيان

اشاره
  ماتناداران در معناي لغوي به معناي مكاني براي نگهداري اسناد، متون خطي و  كتاب هاي  دست نويس 
قديمي يا چاپي است. اين مجموعه، عالوه بر حفاظت از اين متون، فعاليت هاي  علمي اي از قبيل 

جمع آوري، ترميم، طبقه بندي، نشر و تحقيق آنها را نيز بر عهده دارد. 
موزة ماتناداران ايروان،1 كه به نام مسروپ ماشتوتس2  نام گذاري شده ، مجموعه اي غني از متون 
 خطي و دست نويس قديمي را در قفسه هاي خود جاي داده است. اهميت  اين متون از لحاظ قدمت 
و  ارزش تاريخي به اندازه اي است كه ماتناداران را در رديف خزانه هاي بزرگ فرهنگ  بشري  قرار داده 

است. 3
در اين شماره، نظرى بر بخش نسخ خطى (شامل نسخه هاى عربى، فارسى و عثمانى) مركز 
ماتناداران مى اندازيم. متن حاضر به  همت خانم دكتر ايوت تجريان4، كارشناس ارشد و ديگر  كارشناسان 
اين بخش، خانم ها كناريك ساهاكيان5، الينا قازاريان6، آنى آوديسيان7 و وِرا ساهاكيان8 تهيه شده 
است.  پيش از شروع مبحث اصلى، شرح حال و سوابق علمى همكاران اين مقاله را به اختصار مرور 

خواهيم كرد. 

ايوت تجريان
دكتر ايوت تجريان در 1354ش در تهران به دنيا آمده است. او به دليل عالقة فراوان به هنر ارمني 
 تحصيالت خود  را در رشتة نقاشي در دانشگاه آزاد تهران نيمه تمام گذاشت  و به  ارمنستان مهاجرت 
كرد. ورود او به ايروان با  تأسيس كرسي  تاريخ و اصول نظرى هنر ارمني از سوى يونسكو و بخش 

 1. موزة ماتناداران ايروان در 1997م به عنوان ميراث فرهنگ جهانى ثبت شد.
2. روحانى ارمنى كه در 405م حروف الفباى ارمنى را ابداع كرد. 

ـ 38.  3.  براى مطالعة بيشتر ر.ك: آرپى مانوكيان، «ماتناداران و ميراث خطى مورخان ارمنى»، پيمان، ش61 (پاييز 1391) : 6 
4. Yvette Tajarian                                                     5. Knarik Sahakyan                                              6. Elina Ghazaryan
7. Ani Avedisyan                                                            8. Vera Sahakyan                                                                                                                                                                                                          
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هنرشناسي در  دانشكدة  تاريخ دانشگاه ملي ايروان هم زمان بود.  تجريان در 1996م وارد  بخش 
هنرشناسي شد. در 2000م، مدرك   كارشناسي و در 2002م،   مدرك كارشناسي  ارشد خود را 
دريافت داشت. در 2006م، نيز موفق به اخذ  درجة  دكتري در  رشتة علوم هنرشناسي از فرهنگستان 
ملي علوم جمهوري  ارمنستان شد. از اين تاريخ، در سمت دانشيار  كرسي تاريخ و اصول نظرى هنر 

ارمني يونسكو در دانشگاه ملي ايروان مشغول تدريس  است. 
تمركز دكتر تجريان در سال هاي اخير بر ميراث هنري آنتوان ِسوروگين و آندره ِسوروگيان 
ـ 6  اسفند1380ش،  بوده است. به  كوشش وي و با  حمايت سازمان ميراث فرهنگي، از20بهمن 

نمايشگاهي از نقاشي هاي آندره  ِسوروگيان در موزة  كاخ   گلستان در تهران برگزار شد. 
ـ 2009م، با همكاري او نمايشگاهي  مشتمل بر  مجموعه اي از آثار عكاسي و نقاشي   در  2008 
آنتوان ِسوروگين و آندره  ِسوروگيان در شهرهاي فرانكفورت1و  ماينتس2 آلمان برگزارشد و كتابى نيز 
از مجموعة اين آثار به چاپ رسيد. با پيگيري هاي مستمر دكتر   تجريان در 2014م بخش چشمگيرى 
 از ميراث هنري موجود نزد  امانوئل ِسوروگيان، فرزند آندره ِسوروگيان،  از آلمان به ارمنستان منتقل 
شد  و در  بخش تحقيق دست نويس هاي قديمي  موزة ماتناداران، جاي گرفت. كوشش هاى او، كه از 
2013م در سمت   پژوهشگر ارشد در اين  بخش فعاليت دارد، منجر به تدوين و چاپ  دو مجموعه 
شامل آثار آندره ِسوروگيان و آنتوان  ِسوروگين  در ماتناداران شد. دكتر  ايوت تجريان در دوران تحصيل 
و  سال هايى كه به پژوهش مشغول بوده در بيش از بيست  نشست  علمي شركت و بيش از سي مقالة 

علمي به زبان هاي ارمني،  فارسي     و غيره در رسانه هاي مكتوب و مجالت  علمي منتشركرده است. 

كناريك ساهاكيان 
كناريك ساهاكيان از 2010م در بخش نسخه هاى خطي ماتناداران (بخش نسخه هاى خطي 
عربي) مشغول به كار است. او رسالة  خود را با عنوان «كتاب هاي درسي عربي به زبان ارمني» در 
 بخش شرق شناسي دانشگاه ايروان منتشر كرده است.  خانم ساهاكيان در هم انديشى هاى جهانى 
سخنراني هاي مختلفي در موضوع شرق شناسي ارائه داده و در  حال  حاضر مشغول مطالعه و بررسي 

نسخ خطي دربارة دستور زبان عربي است.

الينا قازاريان 
الينا قازاريان تحصيالت كارشناسى خود را در دانشگاه دولتي ايروان، در بخش ايران شناسي، به پايان 
ـ 2009م).  در پي آن، موفق به اخذ درجة كارشناسى ارشد در همان رشته از  رساند   (2005 
ـ 2011م).  او از 2011م  در مركز نسخه هاى خطي ماتناداران  فرهنگستان علوم ارمنستان شد (2009

مشغول فعاليت علمي به ويژه در زمينة نسخه هاى فارسى است. 

1. Frankfurt                                                                            2. Mainz                                      
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آنى آوديسيان
آني آوديسيان تحصيالت خود را در 2006م در بخش شرق شناسي دانشگاه دولتي ايروان در رشتة 
 زبان تركي به پايان  رساند. او از 2008م در ماتناداران، با تخصص نسخه هاى عثمانى، مشغول به كار 
است. طى سال هاى فعاليت  علمي، ده ها عنوان مقاله از او در ارمنستان و ديگر مراكز علمي و  پژوهشي 
جهان  منتشر شده يا خود آنها را ارائه كرده است.  آوديسيان در حال حاضر مشغول جمع آوري و 
تنظيم فهرست نسخه هاى خطي  عثماني ماتناداران است. عالوه بر  آن، در تهيه و  انتشار نسخه هاى 

خطي عثماني به زبان ارمني در ماتناداران نيز همكاري مى كند. 

ِورا  ساهاكيان 
وِرا ساهاكيان تحصيالت خود را در رشتة زبان تركى بخش شرق شناسى دانشگاه ايروان به پايان 
رساند.  پس از پايان تحصيالت، مدتى با نشرية آراوت1 (صبح) و يرگير2 (كشور) همكارى داشت.  
مقاالت او در روزنامه هاي خارج از ارمنستان، مانند آليك نيز منتشر شده است. خانم ساهاكيان مدت 
 كوتاهي در  مركز تحقيقات و موزة نژادكشى ارمنيان فعاليت داشت. سپس،  از 2011م، در مركز 
 نسخه هاى خطي ماتناداران به فعاليت پرداخت. وى مؤلف بيش از چهل مقالة علمي است كه در 
ارمنستان، تركمنستان،  آلمان و فرانسه منتشر  شده است.  ساهاكيان  در حال حاضر مشغول مطالعه و 
تحقيق دربارة فعاليت هاي سازمان مخوف (تشكيالت مخصوص)  در  امپراتوري عثماني و جمع آوري 

اسناد و مدارك مربوط به نژادكشى ارمنيان  است. 

ارمنيان، كه ملتي كهن هستند، در اشاعة علم و ادب به ويژه، مطالعات شرق شناسي پيش قدم 
بوده اند.  بارزتـرين گـواه  آن تأسيـس مركز فرهنـگي الزاريان در 1815م در مسكـو است.  اين مركز 
فرهنگي حدود دويست سال پيش به  همت خانوادة فرهنگ دوست الزاريان در مسكو تأسيس  و در 

مدتي بسيار كوتاه، به يك مركز شرق شناسي معتبر  تبديل شد.3
در مركز اسناد خطى ماتناداران، بالغ بر 20,300 نسخة خطى4 وجود دارد كه شامل اسناد 

منتشر شدة  خطى به زبان هاى ارمنى و ديگر زبان هاى شرقى است. 
در بخش زبان هاي شرقي ماتناداران، بالغ بر 2,700 نسخة خطي وجود دارد. بخش زبان هاى 
شرقى با استفاده ازنسخه هاي  جمع آوري  شده در مركز دينى ارمنيان در شهر اجميادزين تأسيس 
1. Aravot                                                                              2. Yergir                                      

3.  در مركز فرهنگي الزاريان، عالوه بر زبان ارمني و زبان هاي رايج اروپايي، زبان هاي فارسي، عربي و تركي نيز  تدريس مي شد. در 1921م نام  اين 
مركز به مؤسسة زبان هاي شرقي تغيير يافت و در   1927م، به بخش آموزش زبان هاي شرقي دانشگاه مسكو ملحق شد.  مركز فرهنگي الزاريان به 

داشتن نسخه هاى خطي شرقي بسيار معروف است. 
4.  تعداد نسخه هاى خطى ماتناداران به طور مرتب در حال تغيير و افزايش است.گزارش ارائه شده با توجه به آخرين  تغييرات 2017م تنظيم 

شده است. 
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شده است. طى  سال هاي متمادي، افراد1و مؤسسات فرهنگى ديگر كشورها و به ويژه،  بازماندگان 
نژادكشى ارمنيان نيز اسنادى در اختيار اين مركز قرار داده اند. در كل، 147 نسخه به مجموعه 
نسخه هاى اولية اين بخش اضافه شده كه 54 نسخه از آنها  خطبه هايى به زبان هاى عربى، فارسى 

و عثمانى است.2
در دهة 80 قرن نوزدهم ميالدى، به جز نسخه هاى ارمنى فقط 201 نسخة عربى، فارسى 
و عثمانى وجود داشت. 3 در 1903م، يك روحاني ارمني به نام خاچيك داديان مجموعه اي از 
نسخه هاى خطي خود را، كه بالغ بر   سي نسخه  از آن به زبان عربي بود، به ماتناداران هديه 
كرد.  در 1915و 1916م، 35 نسخة خطي عربي ديگر به مركز  مذهبي اجميادزين رسيد.4 در 
ـ 1961م،  ـ1940م، نيز 193 نسخة عربى به مجموعة ماتناداران افزوده شد.  بين1941 1920

210 نسخة ديگر به مجموعه اهدا شد. 
پس از پايان فعاليت هاى مركز فرهنگى الزاريان در مسكو، 54 نسخه به اضافة نسخه هاى 

ديگرى كه  در كتابخانة دانشگاه ايروان وجود داشت به مجموعة ماتناداران تحويل داده شد.  
متأسفانه، فهرست كامل پژوهشگراني كه در سال هاى گذشته در زمينة نسخه هاى خطي 
فعاليت داشته اند در دست   نيست و تنها نام افراد معدودي چون آراب شاميلوف، هاكوپ پاپازيان، 

نيكال گئوركيان، آرتم آزناووريان، هوهانس  آساطوريان در اختيار گروه محققان قرار دارد. 
عمدة نسخه هاى خطى عربى متعلق به دوران پس از اسالم و كشورهاى عربى است. اين 
نسخه ها  شامل قرآن هاى خطى، تفسير قرآن، داستان هاى قرآنى، حديث، فقه اسالمى و همچنين، 
كتاب تولد  دوبارة فرهنگ اسالمى، اثر ابوحميد النفرالى، است. كتاب معروف ابن سينا به نام كتاب 

النجاة، دست نويس رشيد بن صفرالدين (1626م)، نيز در اين  مجموعه به چشم مى خورد. 
در مجموعة نسخه هاى خطى عربى، دست نويس هاى فراوانى دربارة دستور زبان وجود دارد. 
در اين مجموعه، آثارى از محمود زمشخرى (ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر خوارزمى 
ـ تركى،  عربىـ   زمشخرى)، عبدالقدير جرجانى و خالد االزهارى با موضوع فرهنگ هاى عربى 

ـ فارسى به چشم مى خورد.  ـ تركى  فارسى و عربى 
1.  جاثليق سيمون ايروانى نيز توانست مجموعة قابل توجهى از نسخه هاى خطى را جمع آورى كند. 

2. A. Avetisyan, The Collection of Ottoman Turkish Manuscripts of the Matenadaran and Description (Yerevan 
2016).                       

3. يگانيان، زيتونيان و آنتابيان، فهرست مجموعة خطى ماتناداران ( 1965)، ص 188. 
4.  مانوكيان، همان. 
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مديريت بخش عربى ماتناداران بر عهدة دكتر واهان ِدر قِونديان است. آقاى ميهران  ميناسيان 
خط شناس و خانم وِنِرا ماكاريان كارشناس نسخه هاى عربى اين بخش هستند. 

با توجه به فراوانى تعداد نسخـه هاى عربـى در ماتناداران در 2016م مسئوالن اين بخـش 
اقدام به  انتشار فهرست نسخ قرآن هاى عربى به سه زبان انگليسى، عربى و ارمنى كردند. نخستين 
فهرست مربوط به مجموعة  120نسخه اى قرآن به عربى است كه حدود102نسخة آن به صورت 
دست نوشته است.  فهرست نسخه هاى خطى ديگرى نير در دست انتشار است، از آن جمله:  
 نسخه هاى خطى عربى مربوط به مسيحيت (م. خچو)، دستورزبان عربى (ك. ساهاكيان) و نسخه هاى 

 پزشكى (و. ماكاريان). 1           
1. www.academia.edu/2636757/ArabicManuscriptsofthematenadaran                     

 قرآن دست نويس، شمارة 647، ص217 آ
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بخش فارسى نسخه هاى خطى ماتناداران، كه در مجموعة نسخه هاى عربى مستقر است، با 
حضور كارشناسانى  چون دكتر كريستينه گوستيكيان، دكتر هاسميك گيراگوسيان، دكتر هايكاز 

گئوركيان، الينا قازاريان و همچنين، دكتر ايوت تجريان   (در بخش هنرى) بسيار فعال است. 
بخش نسخه هاى خطى ماتناداران با اهداى مداوم نمونه هاى مختلف در حال گسترش است. 
در 1962م،  تعداد آنها 446 نسخه بود اما در 2006م به 2205 نسخه رسيده است. 1 هاروطيون 
هازاريان 2و ميهران  سلطانيان 3 از جمله افرادى هستند كه در اين راه كمك هاى شايانى كرده و بالغ 

بر هزار نسخة خطى به اين مجموعه هديه داده اند. 
در2017م، فهرست 450 نسخه از دست نوشته هاى فارسى به زبان انگليسى4 منتشر شد. 
نسخه هاى فارسى ماتناداران بسيار متنوع است و به دوران هاى مختلف تاريخى تعلق دارد. مهم ترين 
 بخش آن مربوط به گنجينة ادب فارسى، يعنى شعر، است كه آثار شعراى معروفى مانند حافظ، 
 سعدى، جامى، نظامى، هاتف و ... را شامل مى شود.  در 1958م، هاكوپ پاپازيان در نوشتارى علمى 

ارزش هاى تاريخى اين نسخه ها  را معرفى كرد. 5
طى سال ها، شمار نسخه هاى خطى عربى به طور مرتب افزايش يافته است. از جمله مى توان به 
كتاب هاى شرف نامه (مشرف خان  بدليسى) و روضة الصفا (محمدبن خاوندشاه معروف به ميرخواند) 

اشاره كرد. 
نسخه هاى خطى فارسى را ارمنيان  ايران از  نقاط مختلف كشور مانند اصفهان، تبريز، 
سلماس، مرند، خوى و مراغه به ماتناداران اهدا كرده اند.  نسخه هاى فارسى اى را نيز ارمنيان از 
شهرهاى شوشى، باكو، هشترخان، تفليس و حتى سن پترزبورگ در اختيار ماتناداران قرار داده اند. 
با توجه به اينكه در شمارة 80 فصلنامة پيمان، در مقالة « نگاهى به مجموعة نسخه هاى 
خطى و اسناد تاريخى  ماتناداران»، به قلم مجيد كريمى ـ با نظارت كارشناس بخش، خانم 
كريستينه  گوستيكيانـ  به صورت مشروح به اين موضوع پرداخته شده لزومى به تكرار آن نيست.   
در اين مجموعه، بخشى بسيار مهم مشتمل بر2,500 نسخه به نام « مجموعة آوو 
هوهانسيان»6 وجود دارد كه  مربوط به جلفاى اصفهان است. اين بخش شامل اسنادى در مورد 

ـ 2006) ( ايروان: بانِبر  ماتنادارانى ،2006)، ص 343. 1.  ِدر وارطانيان، افزايش نسخ خطى ماتناداران (1993
2. Harutiun Hazarian                                                        3. Mihran Soltanian                             
4. K. Kostikyan, Catalogue of Persian Manuscripts in the Matenadaran ( Yerevan, 2017).                     

5. هاكوپ پاپازيان، ارزش هاى تاريخى نسخ خطى فارسى در ماتناداران ( ايروان، 1958).   
6. Avo Hovhannisian                                                                                
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شرح زندگى اهالى جلفا، جمعيت، وضعيت اشتغال و اسكان، شرح حال  افراد معروف، مقامات 
رسمى حكومتى، بازرگانان، آمار اسناد و امالك، بناهاى تاريخى، اماكن مذهبى و به طور كلى، 

وضعيت اجتماعى ارمنيان است كه عمدتاً به زبان ارمنى نگاشته شده است. 
در اين مجموعه، نسخه هاى عربى ارزشمندى نيز به خط كوفى و بر روى چرم وجود دارد 
كه هريك از  آنها را مى توان به نوعى نقاشى دانست.  مجموعة مهم ديگرى به نام شاعر و نويسندة 
معروف واهدا كنندة ارمنىـ  ايرانى، لوئيزا اصالنيان1، وجود دارد كه عمدتاً شامل نقاشى هاى 
مينياتور متعلق به قرن هفدهم ميالدى اصفهان است.  نسخه اى از شاهنامه اى دست نويس به 
نام شاهنامة قاجار (1829ـ1830م)2 نيز در اين مجموعه وجود دارد كه داراى 56 برگ نقاشى 

رنگى است و برروى جلد آن فتوحات نادرشاه افشار در هندوستان تصوير شده است. 
1. Louiza Aslanian                       

2. ايوت تجريان، « شاهنامة ماتناداران، نمونه اى از هنر عهد قاجار در مخزن ملى اسناد دست نويس  ارمنستان»، ترجمة رافى آراكليانس، پيمان، 
.106 ش80 (تابستان1396): 85ـ 

مينياتور متعلق به قرن هفدهم ميالدى، تصوير 6
  از مجموعة شمارة1999 لوئيزا اصالنيان

 شاهنامه154 ب ، صحنة ناهار خوردن رستم و برزو،  متعلق به 
ـ 1830م، ماتناداران، ش535  1829
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از نسخـه هاى خـطى عربـى حدود چهارصد 
نـمونـه مـربوط بـه دوران عثـمانى است. در ايـن 
بخـش خانـم ها آنـى  آوديسيـان، ورا ساهاكـيان و 
آناهيـد توماسيان مشغـول تحقيق هستند.  بخش 
نسخـه هاى خطى دوران عثـمانى را به طـور عمـده 
مركز مذهبى ارمنيان اجميادزين و همچنين،   افراد 
خيـر از سراسر جهان از جـمله هاروطيون هازاريان 
(از نيويورك)، گريگور گئورك بارسقيان (از سوريه)، 
هاروطيـون ِدر قازاريان (از سوريه)، ِكروپه  پادكانيان 
(از سـن پتـرزبـورگ)، توروس آزاديان (از تركيـه)، 
نويـمى الماسيان و سدراك بارخـوداريان (از لبنان) 

و  واروژان ساالتيان (از ارمنستان) تكميل كرده اند. 
مطالعـة اسنـاد خـطى عثمانـى مربـوط بـه 
سده هاى شانزدهـم تا نوزدهـم ميالدى از 2008م 
شروع و در حـال  حاضر، حدود  دويست سند بررسى 
شده است. محتويات اين سندها بسيار متنوع است:  
مقاالت علمى، ادبى، پزشكى و دينى (علم فقه)، شرح حال بزرگان، دستور زبان عربى، داستان، 
قانون نامه، لغت نامه،  آمار و نوشته هايى دربارة ستاره شناسى، شيمى، فيزيك، فرائض دينى، قوانين 

تقسيم ارث، تعبير خواب، پيشگويى،  مساحى و ... . 
در اين ميان، بيش از 120 نسخة خطى متعلق به قرن شانزدهم و هفدهم ميالدى دربارة شاعران 
ـ 1635)، محمد  ـ 1628)، عمر نفعى (1575 و نويسندگان ترك است.  اويس بن محمد (1561
ـ 1600)، على شير نوايى (1441ـ  ـ 1634)، عنجى  زاده مصطفى افندى (1526 عبدالباقى (1584
1501) و يوسف سينان گرميانى شيخى  محبوب القلوب (قرن پانزدهم) از جملة اين افراد هستند. 

منظومة خسرو شيرين،  اسكندرنامه (ترجمه)، بهرام گور (ترجمه)، ليلى و مجنون (ترجمه) از 
ـ 1209)،  ترجمة اشعارى متعلق به سده هاى هفدهم و هجدهم ميالدى  نظامى گنجوى (1141
ـ 1712)، آثارى چون خيريه نابى(ترجمه از فارسى به عثمانى)، خيرآباد  لنابى  از يوسف نبى (1640

 اسكندرنامه، نسخة خطى به زبان عثمانى، متعلق به قرن 
نوزدهم ميالدى،  ش1749، ص71 آ
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مرحوم (ترجمه از فارسى به عثمانى)، مثنوى (تحفة دلكش، ترجمه از فارسى به عثمانى)،  آثارى از 
ـ 1799)، دو  نويسندگان معروف صوفى ترك تبار مانند محمد اسعد غالب دده (شيخ غالب،1757
اثر  از محمد خمسه به نام هاى نهالستان و هذا حكايت شاهزاده عاشق غريب و مجموعة بطال نامه 

 از سيد بطال غازى از جمله آثار موجود در بخش اسناد خطى عثمانى هستند.  .
از ديگر آثار مجموعة خطى ماتناداران مى توان به تفسير اشعار شاعران بزرگى چون حافظ و 
ـ 1562) و  شرح قصيده هاى عرفى شيرازى  عرفى در كتاب هاى  شرح ديوان حافظ (سرورى1491

ـ 1591)  اشاره كرد.  1555)
از نسخه هاى خطى اسالمى مى توان به آثار مذهبى اشاره كرد، از جمله مجموعة تفسير 
قرآن، روش هاى قرائت قرآن و مناجات، آثارى دربارة مبانى مذهبى مسلمانان شيعه و سنى، مانند 
وقايع كربال و  شهداى آن (از حسين ابن على و ديگران)، شرح اخالق محمد، پيامبر اسالم، فرائض 

مذهبى در زمان نماز،  عيادت از مراكز مذهبى اسالمى، آثارى از شرح بهشت و جهنم. 
ـ عثمانى، عربى  در مجموعة نسخه هاى خطى، مى توان از تعدادى فرهنگ دو زبانة فارسى 
ـ فارسى، متعلق به  ـ عثمانى  ـ  عثمانى و همچنين فرهنگ سه زبانة عربى  ـ عثمانى، جغتايى 

سده هاى هجدهم و نوزدهم ميالدى، نام برد. 
در بخش نسخه هاى خطى عثمانى، مجموعه هاى زير قابل توجه است: 

 1. روزنامة دارندوى
 2. جواهرنامه، كه هر بخش آن مربوط به يك نوع از سنگ هاى مخصوص جواهرسازى است. 

 3. فهرست كتاب هاى خطى كتابخانة بايبورت در تركيه 
 4. ضيافت نامه 

در اين بخش، اسناد و مداركى مربوط به سده هاى نوزدهم و بيستم ميالدى دربارة ارمنيان 
ساكن در امپراتورى عثمانى،  قتل عام و كشتار جمعى آنان و ارسال  نامه هاى مختلف به كشورهاى 
جهان در مورد عمليات هولناك  امپراتورى عثمانى جهت آگاهى آنان وجود دارد.  در اين اسناد و 
مدارك بسيار مهم، اطالعاتى كامل و جامع از نحوة برنامه ريزى نژادكشى ارمنيان،  مصادرة اموال و 
امالك آنان و همچنين، دخالت كردها در اين قتل عام به چشم مى خورد.  در اين زمينه به خصوص 
مجموعة بسيار مهم و با ارزش آ. آلبوياجيان1 قابل توجه است كه به دقت به موارد زير پرداخته است: 

1. A. Alboyajian                  
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 1. پاك سازى قومى ارمنيان
 2. وقايع شهر خوى در سال 1914 م

 3. اعمال وحشيانة ترك هاى عثمانى در شهر قيصريه (در تركية عثمانى) 
 4. خاطرات شخصى برخى از ارمنيان نجات يافته از قتل عام

 5. نقاط مختلفى در امپراتورى عثمانى كه ارمنيان به آن نواحى تبعيد شده اند و وجود اسناد 
بسيار مهم در اين زمينه. 

اسناد و مدارك باقى مانده از شاهدان عينى اطالعات گوناگونى را دربارة نحوة زندگى و 
وضعيت اقتصادى ارمنيان، نقشه ها و  طرح هاى مختلف براى قتل عام آنان و مقدمات به اجرا 
گذاشتن آن، همكارى راهزنان كرد در اين  قتل عام ها و همچنين، ترك خانه و كاشانه از سوى 

ارمنيان براى گريز از قتل عام در اختيار قرار مى دهد. 
اين اسناد و مدارك از نظر تاريخى بسيار مهم اند زيرا چهرة واقعى امپراتورى عثمانى را به 
خصوص  در واپسين سال هاى حيات خود دربارة مسائل اجتماعى، سياسى و اقتصادى و پاك سازى 

 مسيحيان در اين امپراتورى برمال مى سازد. 
بخش هاى بسيار مهمى از اسناد خطى عربى نمايانگر حقايق و فجايعى است كه در امپراتورى 
عثمانى رخ داده است. اين اسناد  با توجه به دارا بودن پايه هاى محكم تاريخى و همچنين، ارائة 

اطالعاتى ارزشمند ازجنبه هاى مختلف آن بسيار مهم هستند.  

پاپازيان، هاكوپ. ارزش هاى تاريخى نسخ خطى فارسى در ماتناداران. ايروان، 1958. 
ِدر وارطانيان، افزايش نسخ خطى ماتناداران (1993ـ 2006). ايروان: بانِبر  ماتنادارانى،2006.
ـ 38. مانوكيان، آرپى. «ماتناداران و ميراث خطى مورخان ارمنى». پيمان. ش61 . پاييز 1391 : 6 
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