
 1394 شهريور، 5هاي ايراني  ها و گويش زبان

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 يادگاري بر ديوار گارني؛ بيتي فارسي به گويش تبريزي

  )دانشگاه تهران هاي باستاني ت علمي گروه فرهنگ و زبانئعضو هي( علي شهيدي
  

شامل دژ،  اي باستاني مجموعه ةباستاني گارني در نزديكي ايروان بازماند ةمحوط :چكيده
اين گفتار به . هاي متعدد است برجسته ها و نقش نيايشگاه مهري، كاخ، حمام و كليسا با كتيبه

اي بر ديوار نيايشگاه گارني به خط و زبان فارسي با گويش تبريزي و  نوشته بررسي يادگار
 .پردازد سنجش ديرينگي آن مي

   فارسي، گويش تبريزي ةعاميانارمنستان، قفقاز، گارني، شعر : ها كليدواژه
  

 مقدمه. 1
هاي گغاماي استان كوتايك ارمنستان، در كيلومتري شرق ايروان و در دل كوه 30در 

اي به نام  و روستايي به نام گارني، در انتهاي جاده) آزاد(= كنار رودي به نام آزات 
توني رزپِم)Marzpetuni ( گارنياي باستاني به نام  محوطه) مرزبد ايراني ة؛ برگرفته از واژGarni (

آثار دوران گوناگون از عصر سنگ تا پادشاهي اورارتو، دوران  ،در گارني. جاي دارد
هاي  در قالب ويرانه... قرار مسيحيت وتاشكاني، عصر ظهور و اس ـ هلني و هلني پيش
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ديري ، )ميترايي(دژي نظامي، كاخي تابستاني و اقامتگاهي پادشاهي، نيايشگاهي مهري 
اي سنگي بر  مسيحي، حمامي آراسته به موزاييك منقوش رنگي و برج و بارو و دروازه

 :1391هوسپيان  ؛110-114 :1360، همكارانسارگسيان و  :نك ،براي آشنايي بيشتر(جا مانده است 
178-202(.  

چشمگيرترين بخش مجموعه، نيايشگاه گارني، يادگاري از خاندان اشكاني ارمنستان 
 տաճար ةواژ. خوانند اشكاني است كه ارمنيان خود آن را تَچر گارني ميـ  هلنيو هنر 

)tačar ( نيايشگاه، معبد «در زبان ارمني كه امروزه معادل)temple(و هم به معني  »، كليسا
هاي  اي است از زبان واژه وام ،)689: 1879-1875بدرسيان ( رود به كار مي »كاخ و دربار«

در دو  )186: 1950كنت ( »كاخ«به معني  -tacara  فارسي باستان به صورتايراني كه در 
در  -dacaraو به صورت  ،جمشيددر تخت) XPj(و خشايارشا ) DPa(داريوش   ةكتيب
پس از گرايش ارمنستان به . به كار رفته است) DSd(از داريوش در شوش   اي كتيبه

رمنستان، ويران نشد و به عنوان مسيحي ا گارني، بر خالف ديگر آثار پيش ،مسيحيت
م آن 1679چهارم ژوئن  ةاما زلزل. پابرجا ماند ،خواهر تيرداد سوم ،دخت خسروان كاخ

هوسپيان  :نك(ها به جا گذاشت  ستون ها و نيم سنگ اي از تخته ودهـرد و تـرا ويران ك
1391: 188(.  

اي يوناني  اورارتو، كتيبهپادشاه ) اول(اي سنگي از آرگيشتي  گارني كتيبه ةدر محوط
هاي يوناني ديگري بر روي موزاييك در حمام  كتيبه، )152: 1971رينولدز : نك(از تيرداد 

 )2014ميان و؛ آمبارتس194-193: 2000/ 1999شاپيرا : نك( اي آرامي از پورِ بالش گارني، كتيبه
هاي  ا نوشتهاما اين تنه. ها و خاچكارهاي متعدد ارمني به دست آمده است و كتيبه

هاي گارني  سنگ موجود در اين محوطه نيست و يادگارهايي به زبان فارسي نيز بر تخته
  .به جا مانده است

  
  تراش يادگاري از بهرام سنگ. 2

ها و عباراتي با  ها، نام گارني واژه ةهاي صيقلي ديوار سنگ بر روي بسياري از تخته
هاي متفاوت به زبان فارسي به يادگار نوشته شده كه با آنكه  خطوط گوناگون و دستخط
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چنان چشمگير  رنگي، آن كنندگان است اما به دليل فرسودگي و كم پيشِ چشم بازديد
خوردگي  آفتاب. شناسان نبوده استمورد توجه ايران ،خر زمانيأنيست و البته به دليل ت

. را در محل بسيار دشوار ساخته استها  اين نوشته ها كار خواندنِ پريدگي سنگ و رنگ
، براي 1387ها در ديدار نگارنده از گارني در  برداري از نوشته بنابراين پس از عكس

هاي  افزارهاي ويرايش عكس با صافي ها در تهران به ياري نرم خواناسازي، عكس
 در اين ميان يكي از. ها خوانا و نمايان گشت تصويري گوناگون ويرايش شد و نوشته

  .هاي ديگر ارزشمندتر به نظر رسيد هاي فارسي از نمونه ديوارنوشته
، بر )1 تصوير :نك(دار  پس از باال رفتن از پلكان گارني، هنگام ورود به نيايشگاه ستون

تبريز بيتي عاميانه به خط  از اهالي، )3و  2 تصاوير: نك(سنگي بلند دست راست  ةديوار ةازار
» خودايا چه باشد سرنجامي من    نوشتم بدين جا مهين نامي من«و زبان فارسي به صورت 

در تراشي از اهالي تبريز به نام بهرام آن را حك كرده و خورد كه ظاهراً سنگمي مبه چش
   .)4 تصوير :نك(شهرت و نام شهر خود را به يادگار آورده است  ،نام ،زير آن
  

    

/ ـ نماي كنوني گارني پس از مرمت1تصوير
  نگارنده: عكاس

هاي فارسي بر نقشة  ـ جاي ديوارنوشته2تصوير
. شده است داده  نيايشگاه گارني با پيكان تيره نشان

  .تر جاي ديوارنوشتة مورد بحث استپيكان بزرگ
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ـ جاي نوشته بر روي ازارة ديوارة 3تصوير 
سنگي گارني با پيكان سپيد نشان داده شده 

  نگارنده : عكاس./ است

ژرفاي نوشته نشان از . ـ متن يادگاري4تصوير 
تراش براي حك كردن آن  زماني دارد كه سنگ

  نگارنده: عكاس./ صرف كرده است
  

گويش  ةپاي نگارش آن بر ةاما آنچه اين يادگاري ساده را شيرين ساخته شيو
  : نويسنده است

  نوشتم بدين جا مهين نامي من  1
  خودايا چه باشد سرنجامي من  2
  تراش بهرام سنك                   3
  تبرز                                   4

  هاي خوشنويسي نوشته  ويژگي. 2-1
  .فتحه گذاشته شده است » ج«بر روي حرف ، )1سطر ( جا ةدر واژ -
نوشته شده  سرنجامبه صورت » ا«بدون  سرانجام ةواژ ،)2سطر (در مصرع دوم  -

تراش از امالي فارسي و  بهرگي سنگ الخط قديم و يا كم است كه شايد نشاني از رسم
 .ها بر كتابت او باشد ثير صورت گفتاري واژهأت

زير ) 2سطر ( سرنجاميو  )1سطر ( ناميهاي  هاي اول و دوم، در واژه در مصرع -
براي پر كردن فضاي خالي زير حروف،  احتماالً ،خوشنويسان قديم ايراني ة، به شيو»ي«

سه » س«زير  قديم كه معموالً ةبر خالف شيو ــ سنگ ةدر واژ، 3دو نقطه و در سطر 
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به » ش«كه ممكن است  سه نقطه گذاشته شده است» س«بر روي  ــاند گذاشته نقطه مي
  .  نظر رسد

زير هم  تراشو  سنگ ، جدا از هم به صورت)3سطر ( تراش سنگ ةدو بخش واژ -
 .نوشته شده است

 ،الخط قديم فارسي رايج در رسم ةبه شيو ،»گ«، سركش )3سطر ( سنگ ةدر واژ -
  .نيامده است

  هاي گويشي نوشته ويژگي. 2-2
و  1در سطر ) nām ē man(نامِ من به جاي ) nām ī man(نامي من هاي  نگارش تركيب

، كه 2در سطر ) saranjām ē man(سرانجامِ من به جاي ) saranjām ī man(سرنجامي من 
به صورت  خدايا ؛در گويش آمده است» ī«در نگارش و » ي«اضافه به صورت  ةكسر
توانند  همگي مي، 4در سطر ) tabrēz( تبرزبه صورت  تبريزو  ؛2در سطر ) xudāyā( خودايا

اگر . ثر از گويش تبريزي وقت باشدأمت تراش بر نوشته و احتماالً بازتاب گويش سنگ
با صورت نوشتاري متن احتماالت ديگري هم به ميان  ،آمد نام تبريز در پاي نوشته نمي

اما ذكر نام شهر . توانست تاجيك باشد با اين تلفظ، گوينده مي ،به عنوان مثال. آمد مي
 .كند ت ديگر را منتفي مياحتماال

  

  قدمت نوشته. 3
هاي كهن را ندارد و ممكن است  قدمت و ارزش تاريخي كتيبه  گرچه اين ديوارنوشته

چندان هم قديمي به نظر نرسد، اما تعيين قدمت آن نيز چندان ساده  ،در نگاه نخست
در  ق1069/ م1679پرسش نخست آن است كه پيش از ويراني گارني در زلزله . نيست

نوشته شده يا ) 255 :1371رث بوسو :نك( شاه صفي دوم صفوي/ زمان شاه سليمان اول
ها نشان از رونق كار معماري در  گزارش. تر است پذيرش پاسخ دوم ساده .پس از آن

حتي در شرح عمليات . )9 :1379شيرازي  ةزاد اهللا آيت(ايروان و حومه پس از زلزله دارد 
ميرزا محمد رحيماي وزير ايروان  ةنام شوكتپس از زلزله آثاري ادبي همچون  عمرانيِ

  .)1357پژوه دانش :نك(در دست است 
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هاي بسياري از مجموعه  ويراني بخش اگر پاسخ را پيش از زلزله بدانيم و ضمناًاما 
 :1391هوسپيان  :نك(به دست مغول  يالديسيزدهم م ةجز نيايشگاه گارني در سد را به
پا باشد اما  در نظر بگيريم، پذيرش آنكه بناي متروك كهن نيايشگاه مهري سر )189

پس از ويراني مغول و . مسيحيان ديرهاي ويران را ويرانه رها كرده باشند، دشوار است
پا و ديرهايي  بعضي بايد سر ،به احتمال زياد ،پيش از زلزله، از بناهاي مسيحي گارني

ين خاطر امكان رفت و آمد و يادگارنويسي در محل چندان باشند، به هم  داير بوده
از (پس از زلزله تا بازسازي دوباره در دوران شوروي  ،اما گارني. ممكن نبوده است

و هر كس  اي بر باالي كوه بوده است ها و ويرانه سنگ تلي از تخته )1م1974تا  1969
نشان  م1969كه گارني را پيش از  6 و 5هاي  نك به عكس( توانسته سري به آن بزند آزادانه مي

 ةسنگي كه نوشتدر اينجا بايد يادآوري كرد كه تخته .)م است1967وضعيت  6 تصوير. دهد مي
 گارني پيش از مرمت، سر ةهاي قديمي ويران عكس ةمورد نظر بر آن كنده شده در هم

نيفتاده و  فرو ها در زلزله خود قرار دارد و مانند ديگر سنگ ةپا و در جاي اصلي و اولي
  .در عمليات مرمت جا به جا نشده است

  

    

هاي گارني در آغاز سدة بيستم ميالدي و پيش از برنامة بازسازي ـ دو تصوير از ويرانه6 و 5تصاوير 
از كتاب  78تصوير شمارة : رجع نامشخص؛ تصوير چپـم: وير راستـتص/ .و حفاظت و مرمت

URSS Arménie.  
  

                                                  
  ).190: 1391هوسپيان : نك(، مطالعاتي براي بازسازي آن آغاز شده بود 1934تا  1933گرچه پيش از آن، در  )1
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و تشكيل ديوار آهنين گرد اتحاد ) م1917(كه پس از انقالب اكتبر  نبايد از ياد برد
قفقاز به روي ايرانيان جنوب ارس، رفت و  ةجماهير شوروي وقت، با بسته شدن درواز

كاري دشوار و گاه  ،تا چند دهه ،آمد به آن سوي ارس و ديدار ايروان و گارني
توان محدودتر  م مي 1917لزله تا زماني را از زمان ز ،پس اين بازه. غيرممكن بوده است

اند و مستشرقان و محققاني  هاي آن گزارش داده هايي از ويرانه در اين بازه سفرنامه. كرد
كند تاريخ  ييد ميأآنچه محدوديت زماني اين بازه را بيشتر ت 1.اند آن پرداخته ةبه مطالع

فاري و چند دهه و ح  اي براي كاوش آغاز مطالعات سطحي و ميداني و تدارك برنامه
حفاظت، مرمت و بازسازي آن در اتحاد جماهير شوروي است كه  ةاجراي برنام ،بعد

هم سر فرصت و با هاي سنگي محوطه، آن نويسي بر صخره ديگر احتمال و امكان يادگار
ترين يادگارهاي فارسي بايد در  تازه ،تا اين مرحله. استكرده  حوصله را منتفي مي

حالت، دست كم قدمتي بيش از يكصد سال داشته باشند و به روزگار ترين  بدبينانه
خطاطي و خوشنويسي  ةمورد نظر و شيو ةالخط نوشت گرچه رسم. قاجار بازگردند
  .مراتب بيشتر داردهاي ديگر حكايت از قدمتي به بعضي از نوشته

بر دست ايراني آداب كهن نگارش را در دوران معاصر نيز  گرچه خوشنويسان چيره
. كنند، اما نگارش بر روي سنگ داستان ديگري است سهولت اجرا ميروي كاغذ به

مند  آنچنان بهره خط نيست و از امالي فارسي نيز ظاهراً تراشي كه چندان خوش سنگ
همچون گذاشتن دو  مربوط به خطنيست، اما به رعايت بعضي تشريفات و تكلفات 

كند،  ن را مشخص و بارز بر سنگ اجرا ميكيد دارد و آأبر روي سنگ ت» ي«نقطه زير 
فوق  ةكرده چندان قوي نخواهد بود و باز احتمال آنكه در عصر قاجار زندگي مي

تا ) يالديهفده م ةاواخر سد(تواند محدودتر شده و جايي ميان اواسط دوران صفوي  مي
نسخ كهن بايد افزود كه در بعضي . قرار گيرد) ميالديهجدهم  ةاوايل سد(اوايل قاجار 

تواند دليل ديگري  رايج بوده و اين خود مي» ي«اضافه به صورت  ةنمايش كسر ،فارسي
  .باشد قجري بودن آن بر قدمت نوشته و پيش

                                                  
 شناس روس و باستان) معاصر محمدشاه قاجار(م 1834در  Friedrich Dubois de Montpereux، همچون مستشرق فرانسوي )1

Nicoghayos Marr  و) معاصر احمدشاه قاجار(م 1911تا  1909از. ...  
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تراشان زبردست ارمني كه آثار  اما پرسش ديگر آن است كه در قلمرو سنگ
سر قفقاز ها و خاچكارهاي سنگي، در سرا ها، كتيبه فاخرشان همچون كليساها، ساختمان

تراشي  هم كم نيست، سنگ) اصفهان خصوصاً(پراكنده است و در مرزهاي كنوني ايران 
كند؟ ساكن قفقاز است؟ به سفر رفته است؟ از  هاي گارني چه ميتبريزي در دل ويرانه

از آنجا كه حجم اصلي مصالح ... . كند؟ يا  هاي كهن و ميراث باستاني ديدن مي ويرانه
هاي بازار، كليسا،  همچون قلعه، حجره(اسالمي ايروان و حومه  ةساخت بناهاي دور

هاي  ها و نمونه بر اساس گزارش) مسجد، مدرسه، حمام، كاروانسرا و برج آرامگاه
 :1386هوويان  ؛82-50 :1379شيرازي  ةزاد اهللا آيت :نك ؛همچون مسجد كبود ايروان(مانده  برجا
ها و  ديوارها و مناره ةها، پي و ازار ها، محراب متناسب با اقليم، سنگ بوده و كتيبه )121

شده  هايي از سقف، همه از سنگ ساخته مي گاه تمام ديوار، درگاه، پله و حتي بخش
ها و  يك احتمال آن است كه حاكمان ايراني مسلمان ايروان پيش از جنگ ،است

بناهاي هاي ايران و روس و جدايي ايران و قفقاز، براي ساخت مساجد و  معاهده
اند  گرفته تراشان مسيحي ارمني را به كار نمي سنگ ،با رعايت دستورهاي شرعي ،مذهبي

تراش، گچكار يا نيروي مسلمان الزم در دسترس  و اگر مهندس، صنعتگر، معمار، سنگ
تا در  ،شد خوانده مي نبود، از شهرهاي دور و نزديك ايران همچون اصفهان و تبريز فرا

اند، دست نامسلمان در كار نباشد  كه امروزه اغلب از ميان رفتهساخت مساجد متعددي 
كه در ساخت چنان .)13-9 :1379شيرازي  ةزاداهللاآيت :نك ،ماندهجامساجد قديم و آثار به ةدربار(

صنعتگران مسلمان  ،ساخته شده ق1179زنديه در  ةمسجد كبود ايروان كه در اوايل دور
 محمدحسن ابوالقاسم الحسني. اند اندركار بوده و تبريزي دست 1اصفهاني، اوجاني

االصفهاني، محمدربيع اصفهاني، غفار اوجاني و ميرمرتضي تبريزي نام كاتباني است كه  
گنبد مسجد كبود ايروان برجا مانده است  ةهاي سنگي و درون ساق هاي محراب بر كتيبه

هاي  ت يادگارنويسي ايرانيان بر ديوارهنّنويسان حجار، س در كنار كتيبه. )40-36 :انهم(

                                                  
تواند بومي ايروان نباشد  شيرازي، اوجاني مي ةزاد اهللا ، برخالف تصور آيت»اوجان«ايران به  ةبا توجه به شهرت چند آبادي در گستر )1

  ).40: 1379شيرازي،  ةزاد اهللا آيت :نك(
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هاي مختلف مسجد كبود ايروان نيز شاهدي است  در بخش) گاه هشت اليه (اندود گچ 
  .)42 :انهم :نك(هاي مشابه در گارني  بر نمونه

. برد شود مصالح بومي را به كار مي حجار تبريزي كه براي كار به ايروان وارد مي
خورده و صاف و صيقلي از معادن سنگ، فرصت و  برشهاي  سنگ كردن تخته  فراهم

هاي رايج ميان صنعتگران قديم ايراني استفاده از  طلبد، و يكي از شيوه زماني دراز مي
باستاني نزديك است كه پيشينيان ساخته و  ةاي شهرها و بناهاي ويرانمصالح مهي

شناسان جاي خالي باستان ،بيستم ميالدي ةبازسازي گارني در سد در. اند پرداخته
اند كه امروزه تفاوت  كرده هاي تازه پر شده را با سنگ ردشده يا مفقودهاي خُ سنگ تخته

 ،هاي مفقوده را در طول تاريخ سنگ. هاي كهن مشخص و گوياست رنگشان با سنگ
مردمان روستاها و شهرهاي اطراف براي ساخت بناهاي گوناگون همچون كليسا و 

  .اند ون كتيبه، سنگاب و خاچكار به كار بردهمسجد و اشياي سنگي همچ
  

  نتيجه. 4
در زماني ميان اواسط دوران  تراش تبريزي احتماالً اين گفتار بر آن است كه سنگ

از همكاران  از تبريز به ايروان رفته و احتماالً ،صفوي تا اوايل قاجار، براي كار يا سفر
هاي  سنگ هاي فاخر و تخته هاي گارني و حجاري ايرواني خود داستان ويرانه

 انتخاب و استفاده خورده و صاف و صيقلي آن را شنيده و براي بازديد و احتماالً برش
شعري فارسي با گويش تبريزي بر يكي  ،يادگارسنگ سري به آنجا زده و به چند تخته از

پيش و پس از . دست راست ورودي حك كرده است ةهاي استوار ديوار از معدود ازاره
هاي  اند كه به خط و زبان فارسي يادگارهايي بر ديواره ايرانيان ديگري هم بوده ،او

هاي  اي به زباني ايراني را در كنار كتيبه اند و جاي خالي نوشته سنگي گارني حك كرده
هاي فارسي  كدام از يادگاريولي هيچ ؛اند كرده اورارتويي، يوناني، آرامي و ارمني پر

صنعتگران قديم  ةهم. سادگي و صفاي يادگار بهرام را ندارد ،خوانايي و در عين حال
هاي خود  ساخته اند و نام و نشان خود را بر دست كرده آثار خود را امضا نمي

مند نگارش يادگاري و ثبت نام خويش  از حجاري چون بهرام كه عالقه. اند نوشته نمي
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هاي  يد نيست در پژوهشبايد آثاري به امضاي هنرمند بر جا مانده باشد كه بع ،است
  . شناسانه به دست آيدميداني و باستان
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