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مرور اخبار 
 

جامعه ارمني ايران 
 

 - تاالر كليساي وارتان مقدس واقع در حشمتيه توسط اســقف سـبو ساركسـيان 
افتتاح شد. 

ــابك بـازديد   -  اسقف سبو ساركسيان از مدار س ارمني ساسون ، ناييري و آت
كرد. 

ــك تـهران بـرگزار   - جشن ميناس مقدس در كليساي ميناس واقع در ناحيه ون
گرديد. 

 - مراسم بزرگداشت دوستداران تئاتر در سينما “فلسطين” اصفهان برگزار گرديد 
و آقاي لئون ميناسيان شخصيت نامدار فرهنگي ارمني ايران تيز جايزه دريافت 

نمود. 
 

ايران 
مدارك دورههاي نيمهحضوري دانشگاهها مورد تاييد است  

مدارك دورههاي نيمهحضوري دانشگاهها به دليل آنكه زير نظر شوراي
گسترش وزارت علوم است ،  مورد تاييد اين وزارتخانه است.

حسن خالقي مديركل دفتر گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وزارت علوم ،   

  در گفتگو با خبرگزاري ايسنا ،  ضمن اعالم اين مطلب گفت:از زمان  تصويب  طرح

راهاندازي دورههاي نيمهحضوري در سال ١٣٧٨ تاكنون ،  هشت دانشگاه كشور مجوز ايجاد  

اين دورهها را اخذ كرهاند.  

شرط تشكيل دورههاي نيمهحضوري در دانشگاهها را دارابودن آن رشته در دوره حضوري و
ارائهنشدن آن در دانشگاه پيام نور بيان كرد و افزود:دانشگاهها با برگزاري چنين

دورههايي از امكانات ،  توانمنديها و كتابهاي خود استفاده بيشتري ميكنند.
وي با اشاره به اينكه در رشتههاي فني مهندسي مجوز تاسيس دورههاي نيمهحضوري صادر

نميشود ،  گفت:برخي دانشگاهها متقاضي تشكيل اين دورهها در رشتههاي فني بودند كه به
دليل نياز به كارگاه و آزمايشگاه ،  سعي ميشود اين رشتهها در دانشگاههاي مجازي و

اينترنتي راهاندازي شود.
به گفته وي ،  آييننامه و ضوابط حاكم بر اين دورهها عينا شبيه دورههاي پيام نور

است و مدرك آن هم شبيه مدرك دورههاي پيام نور است منتهي با اين تفاوت كه عنوان آن
دانشگاه دولتي در مدرك ذكر ميشود.  

ارمنستان 
 

سالگرد تقديس كليساي اجميادزين و ”مرثيه نامه نارك“ 
ــاي اجميـادزين مقـدس و  سال آينده ميالدي برابر با ١٧٠٠-مين سال تقديس كليس
هزاره ”مرثيه نامه نارك“ اثر معروف گريگور ناركاتسي روحاني و نويسنده مشهور 
ــه  ارمني است. جاثليق اعظم گارگين دوم رهبر مذهبي ارمنيان جهان با انتشار اعالمي
اي از كل ارمنيان جهان خواسته است تا اين دو روز بزرگ را جشن بگيرند. ”مرثيه 

نامه نارك“ به زبانهاي مختلف جهان و از جمله فارسي ترجمه شده است.  
(بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان ٨١/٠٩/١٤) 

 
همكاريهاي اقتصادي حوزه درياي سياه و مسأله درياچه سوان 

آرمن خاچاتوريان رئيس مجلس ملي كه اخيراً از آتن مراجعت نموده اظهار داشــته 
است كــه در پـايتخت يونـان و در اجـالس ادواري مجمـع عـالي بيـن پارلمـاني  
همكاريهاي اقتصادي حوزه درياي سياه براي بار ديگر وضعيت اكولوژيك  درياچه 
سوان  مورد بررسي قرار گرفته  و امكان دارد تا اين سازمان اقدام به برخــي تدابـير 

در اين خصوص نمايد. 
(شبكه سراسري تلويزيون ٨١/٠٩/١١) 

 
تصميم مجلس سناي ايالت كاليفرنيا 

سناتور چاك پوچيكيان تصميم سنا را ارائه نموده است كه بر اساس آن ٢٤ آوريـل 
سال ٢٠٠٣ به عنوان روز يادبود شهداي قتل عام ارمنيان گرامي داشته خواهد شد.  

ــناتور  از مجمع ارمنيان آمريكا به خبرنگار خبرگزاري آرم اينفو اعالم كردند كه س
ــب قتـل عـام  چنين گفته است: ” تكذيب واقعيت آشكاربراي كل دنيا همانا تكذي
ــانعي در رونـد توسـعه  ارمنيان سال ١٩١٥ درتركيه عثماني از سوي دولت تركيه، م
روابط متقابل مي باشد.“ بايد يادآوري كنيم كه ايالت كاليفرنيا اخيراً واقعيــت قتـل 
ــا  عام ارمنيان طي سالهاي ١٩٢٣ – ١٩١٥ را كه طي آن ميليونها نفر به قتل رسيده ي
از خاك خود تبعيد شده اند، برسميت شناخته است. همانطوري كه چاك پوچيكيان 

اشاره نمود، برسميت شناختن واقعيت قتل عام ارمنيان در آينده هشداري براي تكرار 
اينگونه جنايات عليه بشريت خواهد بود. طي ٣٠ روز آتي تصميم سنا جهت بررسي 

به كميته امور سياسي ارائه خواهد شد.  
(آرمن پرس، هاياستاني هانراپتوتيون٨١/٠٩/١٣) 

 
آمريكا هميشه نمايندگان جمهوري قره باغ كوهستاني را پذيرفتــه 

است 
نويان تاپان، راديو ”آزادي“: رُس ويلسون سفير اياالت متحده آمريكا در آذربايجان 
ــت سـعي  در ٣ دسامبردر گفتگويي كه با كانال تلويزيوني ANS آذربايجان داش
نموده است به استحضار برساند كه ”وي در سفر آركادي غوكاسيان رئيس جمــهور 
قره باغ كوهستاني به آمريكا، هيچ مورد منفي و بدي مشاهده نمي كنــد و آن را در 
حكم موانعي براي حل درگيري قره باغ مشاهده نمي كند. وي در ادامه افزود: ”ما به 
عنوان كشوري كه عضو گروه مينسك مي باشد، هميشه وي را پذيرفته ايم. چنانكه 
پرينا رئيس گروه مينسك آمريكا و قبل از آن نيز كاوانو و ديگران وي را پذيرفته 
ــاغ  اند. سفير آمريكا اظهار داشت: ”ما هميشه نمايندگان به اصطالح جمهوري قره ب

كوهستاني را در همين سطح پذيرفته ايم“.  
( نويان تاپان، آزگ١٤ /١٣٨١/٠٩) 

 
 

نگاهي به زندگي و آثار زنده ياد استاد احمد بيرشك 
 

هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق 
 

ــال ١٣٨١ عرصـهٌ  روز چهارشنبه ١٤ فروردين ماه س
ــتادان مسـلم  علم و فرهنگ و ادب ايران يكي از اس

ـــــــــــــت داد.  خـــــــــــود را از دس
در چنين روزي قلب استاد احمد بيرشــك از طپـش 
ــه تحقيـق و  ايستاد و بيش از٤٠ سال تدريس، مطالع
تأليف به خط پايان رسيد. اما استاد در البالي نوشـته 
ــتانش  ها و تحقيقات خود و در ياد شاگردان و دوس
به زندگي خود ادامه خواهد داد. استاد احمد بيرشـك 

ـــــــــد شــــــــد.  فرامـــــــوش نخواه
به انگيزه درگذشت اين استاد گرانقدر مهمترين رويدادهاي زندگي آن مرحوم را به 
نقل از روزنامه بنيان و به پاس عالقه شايان توجه ايشان به ارمنيان و فرهنگ ارمنـي 

تقديمتان مي كنيم. 
 

مهمترين رويدادهاي زندگي استاد 
١٢٨٥ هجري خورشيدي: جمعه چهارم بهمن ماه / دهم ذيحجه ١٣٢٤ / بيست و دوم 

فوريه ١٩٠٧، تولد در تهران 
١٢٩١: استقرار پدر در باجگيران به عنوان مأمور گمرك و حركت خانواده براي 

پيوستن به ايشان 
١٢٩٣: آغاز آموزش فارسي نزد پدر با كتاب گلستان سعدي و پس از آن آموزش 

زبان فرانسوي (باز هم نزد پدر) و تالش بسيار براي خودآموزي كه در سراسر عمر 
ادامه يافت. 

١٢٩٦، اواخر تابستان: انتقال پدر ازباجگيران به مشهد، رفتن به مدرسه احمديه براي 
اولين بار و نشستن در كالس چهارم پس از آزموني كه مدير مدرسه به عمل آورد. 
انتقال به كالس پنجم پس از سه ماه به تشخيص معلمي به نام شيخ ابوالقاسم (آقاي 

محمودي بعدي) 
اواخر زمستان: انتقال پدر به تربت جام. خداحافظي با مدرسه. كسب استقالل در 
يادگيري زبان فارسي و فرانسوي و خواندن متون به كمك فرهنگ زبان. دوره 
خواندن كتاب هايي چون ناسخ التواريخ، كنت مونت كريستو، بوسه عذرا،... با 

صداي بلند براي اعضاي خانواده. 
١٢٩٨: تسلط كامل به قوانين و امور گمركي زير نظر پدر. ايجاد يك ايستگاه 

گمركي به نام منصوريه در ٢٤ كيلومتري تربت از سوي اداره مركزي گمرك مرز 
افغانستان تا جوان پرشور ١٣ ساله زير نظر پدر و با امضاي او، امور را اداره كند. 

١٣٠٠، مهر ماه: انتقال پدر به بندرعباس. اقامت خانواده در تهران. آغاز تحصيل 
درمدرسه آليانس فرانسوي (يكي از سه مدرسه فرانسوي زبان تهران) با حضور در 
كالس هفتم پس ازگذراندن امتحان (توضيح: مدرسه در آن زمان ده كالس داشته 

است كه ازكالس دهم شروع شده، به كالس اول ختم مي گرديده است. استاد 
بيرشك با شش ماه تحصيل درمشهد توانسته بودند به كالس هفتم راه يابند). 

تقاضاي كتبي، به زبان فرانسوي، از مدير مدرسه براي ارتقا به كالس ششم. موافقت 
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رئيس (موسيومرل) با تقاضا پس از سه ماه. ارتقا به كالس پنجم پس از سه ماه 
ديگر. 

١٣٠١، مهرماه: ارتقاء به كالس چهارم پس از تعطيالت تابستان. آشنايي با 
غالمحسين صديقي در كالس چهارم. ارتقا به كالس سوم پس از سه ماه. ارتقاء به 

كالس دوم (يعني كالس ماقبل آخر) پس از سه ماه. 
١٣٠٢، شهريورماه: حركت خانواده با پدر به بندرعباس و ترك تحصيل اجباري 

(تاكنون كل مدت تحصيل ٥/٢ سال، البته بيشتر به صورت خودآموزي، بوده است)، 
مؤانست با يك فرهنگ كوچك الروس، دو جلد داستان علمي ـ تخيلي، جلد سوم 

دستور زبان كلودوژه و يك جلد حساب بازنان در جنوب تا آخر اسفند ١٣٠٥، 
خودآموزي.  

١٣٠٣: ترجمه كتاب مردي كه طال مي سازد (كه در ١٣١٤ چاپ شد). 
١٣٠٦، ٢٦ ارديبهشت: مراجعه به مدرسه آليانس فرانسوي در پي تشكيل شوراي 

خانوادگي براي تصميم گيري درباره اشتغال به كار يا ادامه تحصيل و تصميم نهايي 
پدر به ادامه تحصيل. مذاكره با رئيس مدرسه براي حضور دركالس اول موافقت 

رئيس مدرسه. 
ديدن غالمحسين صديقي و ديگر كساني كه در مهرماه ١٣٠١ در كالس چهارم با 

آنان آشنا شده بود و احساس اينكه عمر تلف نشده است. تشويق شديد معلم ادبيات 
(موسيوسيلوستر كه رئيس مدرسه نيز بوده است) و نيز معلم رياضي به علت برتري 

بالمنازع دانش آموز جديد در زبان فرانسوي و درس رياضي. معرفي اين دانش آموز 
براي امتحان پس از سه هفته از آغاز حضور در كالس. شركت در كالس با نااميدي 
(و سه ساعت خواب در ٢٤ ساعت). احراز مقام اول در ميان ٥٧ شاگرد (امتحان ها 
زير نظر سفير فرانسه برگزار شده، گواهينامه از پاريس صادر مي شد.) پايان دوره 
ابتدايي (جمعاً حدود دو سال و هشت ماه). تأثير مثبت اين پيروزي. تصميم گيري 

براي جبران كردن زمان تلف شده. 
١٣٠٦، تابستان: آغاز دوره متوسطه، آموختن كالس اول و دوم متوسطه نزد معلمي 

خصوصي به نام آل احمد (اولين و آخرين درس با معلم). 
١٣٠٦، مهرماه ـ ١٣٠٧، خردادماه: آغاز خودآموزي كالس سوم در مدرسه آليانس 
فرانسوي، در نوبت بعد از ظهر، بي استفاده از كالس و معلم، تدريس در آن مدرسه 

در نوبت صبح به طور رايگان، پديد آمدن عالقه و تسلط به كالس و تدريس. 
١٣٠٧، تابستان: خودآموزي كالس چهارم در جنوب كشور غيبت در امتحانات و 
پايان يافتن مدت امتحانات تجديدي، مساعدت مسئوالن دبيرستان شرف، به علت 

برابر بودن معدل اين فرد با معدل شاگرد اول دبيرستان در سال پيش از آن. 
١٣٠٧ مهرماه ـ ١٣٠٨، خردادماه: خودآموزي كالس پنجم، نگارش اولين مقاله به 

زبان فرانسوي در رثاي معلم فيزيك. 
١٣٠٨، تابستان: خودآموزي كالس ششم، پايان دوره متوسطه در شهريورماه. 

١٣٠٨، مهرماه: ورود به دارالمعلمين عالي در رشته رياضيات (با همكالسي چون 
محسن هشترودي). 

١٣١١، ارديبهشت ماه: فراغت از تحصيل. 
١٣١١، بهمن ماه: ورود به خدمت سربازي در رشته توپخانه با جديت كامل (و در 
پي آن ٩ بار شركت در دوره هاي ١٥ روزه، تا سال ١٣١٩ براي تكميل اطالعات 

نظامي). تالش براي تأسيس جامعه ليسانسيه هاي دارالمعلمين عالي . 
١٣١٢، ١٦ بهمن ماه: ورود به خدمت وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، 

اعزام به ساري و تدريس رياضي، فيزيك، علوم طبيعي و زبان از كالس اول تا ششم 
متوسطه، و عهده داري مسئوليت امتحانات. 

١٣١٣، ٧ فروردين ماه: درگذشت پدر، به عهده گرفتن سرپرستي خانواده. 
١٣١٤: انتقال به تهران بنابر توصيه رئيس كل كارگزيني وزارت معارف (آقاي 
حسن فرزان) به علي اصغر حكمت وزير معارف (آقاي فرزان در زمان تحصيل 
استاد بيرشك مدير داخلي و كفيل دانشكده، و از توانايي هاي اين دانشجو آگاه 

بود). رياست استخدام شهرستان ها، مديريت جامعه ليسانسيه هاي دارالمعلمين عالي 
تا ١٣٢٠ )به عنوان مدير سوم، پس از حداد و مهدي بياني)، چاپ نخستين اثر ترجمه 

شده: مردي كه طال مي سازد . 
١٣١٥: چاپ نخستين كتاب درسي هندسه به عنوان رقيبي نيرومند براي كتاب هاي 

مهندس الملك و رهنما. 
١٣١٦: ازدواج (با دختر آقاي فرزان). 

١٣٢٠: نيابت رياست انجمن مدارس ايران. 
١٣٢١: استقالل دانشگاه تهران ازوزارت معارف، انتقال به دانشگاه براي رياست 

كارگزيني با اقدام دكتر سياسي وزير معارف و رئيس دانشگاه تهران. 
١٣٢٢: نگارش مقاله معروف نقد قانون دانشگاه . 

١٣٢٤: آغاز تدريس در دانشگاه به عنوان مدرس مناظر و مرايا (پرسپكتيو) و ادامه 
موفقيت آميز آن به مدت ١٨ سال. 

١٣٢٧، ٤ خردادماه: تأسيس گروه فرهنگي هدف. تصدي رياست هيأت مديره و 
مديريت عامل از آغاز تاسال ١٣٥٥. 

١٣٢٩، آذرماه ـ ١٣٣٠، ٢٢ خردادماه: سفر به انگلستان و فرانسه و هلند با بورس 
شوراي فرهنگي بريتانيا براي مطالعه درباره مدرسه داري. 

١٣٣٤: نفي استقالل دانشگاه، آغاز رياست منوچهر اقبال. كناره گيري استاد بيرشك 
از شغل اداري دانشگاه. تدريس در پلي تكنيك و دانشسراي عالي تا ١٣٤٢. 

١٣٣٦: دريافت جايزه كتاب سال به عنوان مترجم كتاب سرگذشت علم اثر جورج 
سارتن. 

١٣٣٨: تأسيس انجمن ملي مدارس هماهنگ با عضويت گروه هاي فرهنگي هدف، 
خوارزمي، آذر، البرز، ارامنه، زرتشتيان،... و حفظ رياست آن از آغاز تا ١٣٥٨ (زمان 

تعطيل شدن مدارس ملي). 
١٣٣٩، آذرماه ـ ١٣٤٠، اواسط خرداد ماه: سفر به آمريكا به دعوت دولت آمريكا 

در چارچوب برنامه رهبران براي مطالعه درباره مدرسه داري. 
١٣٤١: معاونت وزارت فرهنگ (در وزارت دكتر خانلري) 

١٣٤١، اسفندماه: استعفا ازمقام معاونت وزارت فرهنگ. 
١٣٤٢، اواخر ارديبهشت ماه: موافقت با استعفا و بازنشستگي. تشديد فعاليت در 

گروه فرهنگي هدف. 
١٣٥٤، فروردين ماه: سفر به خاورميانه با تور شخصي متشكل از اعضاي هيأت مديره 

گروه فرهنگ هدف. 
١٣٥٥: سفر به اتحاد شوروي با تور شخصي متشكل ازاعضاي انجمن ملي مدارس 

هماهنگ. 
١٣٥٥ تا ١٣٥٦: همكاري با دانشگاه صنعتي شريف (آريامهر سابق) در ويرايش 

متون رياضي و فيزيك. 
١٣٥٦ـ١٣٥٨: همكاري با دانشنامه ايران و اسالم. 

١٣٥٨ـ١٣٦١: همكاري با انتشارات خوارزمي در ويرايش. 
١٣٦١ـ١٣٧٠، بهمن ماه: همكاري با شركت انتشارات علمي و فرهنگي در ترجمه و 

سر ويراستاري زندگينامه علمي دانشوران). 
١٣٧٠، ١٤ بهمن: تأسيس بنياد دانشنامه بزرگ فارسي . 

١٣٧١، ٥ آذرماه ـ ١٣٧٧، ١٨ آبان ماه: رياست بنياد دانشنامه بزرگ فارسي. به در 
خواست ايشان آقاي اديك باغداساريان سردبير نشريه هاي لويس و آپاگا و 

پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ارمن مشغول تهيه تاريخ و فرهنگ ارمنيان براي دانشنامه 
اقليتهاي مذهبي ايران شد.  

١٣٧٦، بهمن ماه: دريافت جايزه كتاب سال براي جلد سوم زندگينامه علمي 
دانشوران . 

١٣٧٧، ١٣ ارديبهشت ماه: دريافت لوح تقدير رياست جمهوري به عنوان استاد 
نمونه. 

١٣٧٧، ٤ تيرماه: دريافت دكتري افتخاري رياضيات از دانشگاه شهيد بهشتي. 
١٣٨٠، ١٢ دي ماه: بروز كسالت و اجبار به عدم حضور در بنياد دانشنامه بزرگ 

فارسي. 
١٣٨١، ٧ فروردين ماه: تصويب اعطاي نشان دولتي درجه يك دانش در هيأت 

وزيران بنا به پيشنهاد دفتر رياست جمهوري. 
١٣٨١، چهارشنبه ١٤ فروردين ماه: به پايان رسيدن دفتر زندگي ٣٤٧٦٧ روزه. 

 
آثار منتشرشده استاد 

١ـ آموزش در جريان پيشرفت، نوشته پائولوفريره، انتشارات خوارزمي، ١٣٦٣ 
٢ـ آموزش ستمديدگان، نوشته پائولوفريره، انتشارات خوارزمي، ١٣٦٣ 

٣ـ آناباسيس، نوشته كسنوفون، تهران: كتاب سرا، ١٣ 
٤ـ انيشتاين، نوشته جرمي برنشتاين، خوارزمي، ١٣٦١ 

٥ ـ اصول مناظر و مرايا: پرسپكتيو، انتشارات علمي فرهنگي، ١٣٦٥ 
٦ـ اقتصاد آموزش و پرورش در عصر پهلوي (با همكاري مصطفي زماني)، شركت 

انتشارات مركز تحقيقات، ١٣٥٥ 
٧ـ پرسش و پاسخ از كتاب دانش (ترجمه با همكاري هادي خراساني)، كيهان 

 ١٣٣٥
٨ـ پهلوان شيرافكن يا تارتارن تاراسكني، نوشته آلفونس دوده، انتشارات علمي و 

فرهنگي، ١٣٧٢ 
٩ـ تاريخ آفريقا، نوشته جي. كي. زريو، ترجمه با همكاري مرتضي ثاقب فر، 

انتشارات علمي و فرهنگي، ١٣٧٤ 
١٠ـ ٢٥ ـ تأليف ١٦ كتاب جبر براي دبيرستان، عمدتاً با همكاري ديگران كه 
توسط شركت سهامي ايران يا شركت سهامي انتشارات كتب درسي يا شركت 

سهامي نشر كتاب يا انتشارات كيهان در سال هاي مختلف منتشر شده اند. 
٢٦ـ تأليف كتاب جبر و مثلثات با همكاري ديگران كه توسط شركت سهامي 

درسال ١٣٣٦ متشر شده است. 
٢٧ـ تأليف جدول هاي لگاريتم با همكاري ا.انواري كه توسط گروه فرهنگي هدف 
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دوهفته نامه لويس - ٣

درسال ١٣٣٤ منتشر شده است. 
٢٨ـ جهان، ترجمه احمد بيرشك، شركت سهامي نشر انديشه و انتشارات فرانكلين، 

چاپ اول، ١٣٤٢. 
٢٩ـ جهان و انيشتاين، نوشته لينكلن بارنت، ترجمه احمد بيرشك، سازمان كتاب 

هاي جيبي، ١٣٤٢. 
٣٠ـ٤١ـ تأليف ١٢ كتاب حساب، عمدتاً با همكاري ديگران كه توسط شركت 

سهامي ايران يا شركت سهامي طبع كتاب يا شركت مطبوعات، منتشر شده اند. 
٤٢ـ٤٤ـ تأليف يك كتاب حساب و دفترداري دوبل و يك كتاب حساب و هندسه 

و يك كتاب خالصه رياضيات متوسطه با همكاري ديگران. 
٤٥ـ رهبر علم، نوشته آيزاك آسيموف، ترجمه احمد بيرشك، انتشارات خوارزمي، 

 .١٣٦١
٤٦ـ رياضيات سال اول دانشگاه، تأليف احمد بيرشك و جهانگير شمس آوري. 

٤٧ـ رياضيات نوين، نوشته سرژبرمان، رنه بزار، ترجمه احمد بيرشك، انتشارات 
خوارزمي، ١٣٤٩. 

٤٨ـ٥٠ـ زندگينامه علمي دانشوران، به ويراستاري چارلز كولسترن گيليپسي، ترجمه 
فارسي زير نظر احمد بيرشك. جلد اول و دوم، انتشارات علمي و فرهنگي، جلد سوم 
انتشارات علمي و فرهنگي و بنياد دانشنامه بزرگ فارسي. (١٣٦٩، ١٣٧٢، ١٣٧٥) 

٥١ـ زندگينامه برتراند راسل به قلم خودش، ترجمه احمد بيرشك، انتشارات 
خوارزمي، ١٣٧٧. 

٥٢ـ سرگذشت علم، نوشته جورج سارتن، ترجمه احمد بيرشك، كتابفروشي ابن 
سينا، ١٣٣٣. 

٥٣ـ سرگردان هاي زيردريا، نوشته كاپيتن دانري و دكومانمان ديريان، ترجمه 
احمدبيرشك ـ تهران: مجله زندگي. 

٥٤ـ سلطنت قباد و ظهور مزدك، نوشته آرتور كريستن سن، ترجمه احمد بيرشك 
ـ تهران: كالله خاور، ١٣٢٠. 

٥٥ـ شناخت ژاپن، گردآورنده جون ليوينگستون و ديگران، دوجلد، ترجمه احمد 
بيرشك، انتشارات خوارزمي، ١٣٧٥ 

٥٦ـ علم قديم و تمدن جديد، نوشته جورج سارتن، ترجمه احمد بيرشك 
٥٧ـ علم وزندگي، نوشته الس ورت س. اوبورن و ديگران، ترجمه زير نظر احمد 

بيرشك ـ تهران: كتابفروشي ابن سينا، ١٣٤٤ 
٥٨ـ فرض و اسطوره در فيزيك نظري، نوشته هرمان باندي، ترجمه رضا منصوري و 

احمد بيرشك، انتشارات علمي دانشگاه صنعتي آريامهر، ١٣٥٦ 
٥٩ـ فرهنگ انديشه نو، اثر اليوراستالي براس، آلن بلوك، ويراستار فارسي ع. 

پاشايي، ترجمه احمد بيرشك و ديگران، تهران: مازيار ١٣٦٩ 
٦٠ـ فرهنگ علم، اثر ني. بي.اوواروف، آلن آيزاكس، ترجمه احمد بيرشك و 

ديگران، تهران: مازيار ١٣٧٢. 
٦١ـ فلسفه رياضي، نوشته استيفن. سي. پاركر، ترجمه احمد بيرشك، تهران: 

خوارزمي، ١٣٤٩ 
٦٢ـ كارنامه بزرگان ايران: نوشته احمد بيرشك و ديگران، تهران: اداره كل 

انتشارات راديو، ١٣٤٠ 
٦٣ـ كتاب هايي كه دنيا را تكان دادند، نوشته روبرت بژدونز، ترجمه احمد بيرشك 

و ديگران، تهران: ابن سينا و فرانكلين، ١٣٣٦ 
٦٤ـ كمون پاريس، نوشته لئوتروتسكي، ترجمه احمد بيرشك، تهران: خوارزمي، 

 ١٣٥٩
٦٥ـ گاهنامه تطبيقي، تأليف احمد بيرشك، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 

 ١٣٦٧
٦٦ـ گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله (ويرايش دوم كتاب شماره ٦٥)، تأليف احمد 

بيرشك، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، ١٣٧٠ 
٦٧ـ گاهشماري ايراني (ويرايش سوم كتاب شماره ٦٥)، تاليف احمد بيرشك، بنياد 

دانشنامه بزرگ فارسي، ١٣٨٠ 
٦٨ـ٧٦ـ هفت كتاب مثلثات، يك كتاب حساب، و يك كتاب مسائل حل شده 

هندسه و مخروطات، تأليف احمد بيرشك و ديگران. 
٧٧ـ مردي كه طال مي سازد، نوشته كنان دويل، ترجمه احمد بيرشك، تهران: ح ـ 

دانشسار، ١٣١٨ 
٧٨ـ ميراث ايران، تأليف سيزده تن از خاورشناسان زير نظر ا.ج.آربري، ترجمه 

احمد بيرشك و ديگران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ١٣٤٦ 
و... 

الزم به يادآوري است كه استاد بيرشك در عرصه هاي ديگري از تأليف وترجمه و 
ويرايش نيز حضور داشته اند: 

ـ همكاري با فرهنگنامه كودكان و نوجوانان  
ـ همكاري با دانشنامه ايران و اسالم  

 Encyclopedia Iranica ـ همكاري با

ـ همكاري با فرهنگ اميركبير  
ـ همكاري با فرهنگ كامل انگليسي ـ فارسي تأليف عباس آريان پور و منوچهر 

آريان پور (در جلد اول) 
ـ ويرايش چندين كتاب در انتشارات دانشگاه صنعتي آريا مهر (شريف كنوني) 

ـ ويرايش چندين كتاب در انتشارات خوارزمي 
ـ سردبيري مجله سخن  

همچنين بايد گفت كه استاد بيرشك فزون بر تأليف و ترجمه كتاب صدها مقاله 
نيز در زمينه هايي چون آموزش و پرورش نقد قانون دانشگاه نقد قانون تربيت معلم 

فيزيك ، اخترشناسي ، رياضيات ، گاهشماري ، فرهنگ نويسي سرگرمي هاي 
رياضي زيست شناسي تاريخ علم ، خط فارسي ، داستان نويسي داستان ، سفر به فضا 

، زندگي دانشوران و هنرمندان ، تاريخ تمدن ، و… در نشريه هايي چون سخن ، 
اميد ، تمدن ، دانشمند ، چيستا ، آيندگان ، بامداد ، اطالعات ، كلك ، آدينه و… 

منتشر كرده اند. 
 

نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ 
(بخش دوم ) 

نوشته : ا.گرمانيك 
لشكر كشي مغوالن ضربات سنگيني بر پيكر حكومت خــاچـن وارد آورد. 
ليكن به همــت و درايـت و سياسـت دورانديشـانه حسـن جـالل دوال (٦١-١٢١٤) 
ــان  آرتساخ از حمالت شديد و ويرانگرانه تاتارها و مغوالن معاف و مبرا ماند و پيم
ــي و  مشترك ارمنيان با مغوالن منعقد گرديد و به همين علت نيز حكومتهاي ارمن
پادشاهي ارمني كيليكيه واقع در سواحل مديترانه متحمل تاخت و تازهاي ويرانگرانه 

و وحشيگريهاي بيگانگان نشدند. 
ــه تركـان آق قويونلـو و قـره  آرتساخ در اثر تاخت و تازهاي بي وقف
قويونلو در سدههاي ١٦-١٥م. متحمل خســاران فـراوان شـد و زنـدگي فرهنـگي و 
ــتان  اقتصادي دچار مخاطره گرديد و با اين حال آخرين بازماندگان حكومت ارمنس
ــها در اواخـر سـده ١٦م. و اوايـل سـده ١٧  در خاچن پا برجا ماندند و بر اساس آن
حكومتهاي ملوك قراباغ* و سيونيك (siunik) بنيانگذاري شد. ملوك خمسه يــا 
 ،(khachen) خاچــن ،(varanda) پنج ملك نشين ارمني عبارت بودند از: واراندا
ديزاك(dizak)، جرابرد (jraberd)، گلستان. همين ملك نشينهاي ارمني بودنـد 
ــر خانهـا و  كه در سدههاي ١٧-١٨م. مبارزات ضد استبدادي ملت ارمني را در براب
پاشاهاي ايران و عثماني هدايت و رهبري ميكردند. مركــز ايـن مبـارزات وانـك 
ـهده يسـايي حسـن جالليـان  گانزاسار بود. رهبري جنبش در ربع اول سده ١٨م. به ع
 ،(israel- ori) تاريخنگار و جاثليق گانزاسار بود كــه همـراه بـا ايسـرايل اوري
ــي  ميناس وارتاپت و هوسپ امين مبارزات آزاديخواهي ارمنيان را وارد مرحله نوين
كرد. در دهه ١٧٢٠ جنبش روستائيان به رهبري داويت بيگ بر عليه خانهاي ايراني 
و تركان قوت گرفت و در قراباغ و سيونيك گسترش يافت. به همت او سپاه ارمني 
ــهيا گرديـد. او توانسـت ضربـات  متشكل شد و استحكامات و پايگاههاي نظامي م
ــو، جوانشـير و غـيره) وارد آورده  سنگيني بر اقوام مهاجم و كوچنشين (قره چورل
نيروهاي مقاوم در برابرش را به سرعت قلع و قمع كند. نيروهاي قراباغ در كنـار او 
فعاالنه ميجنگيدند و در سال ١٧٢٤ آوان يوزباشي با ٢٠٠٠ سرباز به كمك داويت 
بيگ شتافت. سپس توانست خانهاي اردوباد، نخجوان، بارگوشاد، قاپان را شكســت 
ـاغ  دهد و كليه نواحي سيونيك را به تصرف خود در آورد و به كمك نيروهاي قراب
حمالت خان قره داغ (در استان آذربايجان شرقي) را دفع كند. داويت بيگ توانست 
ــپاهي دائمـي  در سيونيك حكومتي ايجاد كند كه مركز آن قلعه هاليزور بود. او س
ــد. او  تشكيل داد كه دركليه نواحي مستقر بود و در هنگام بروز خطر متمركز ميش
قوانين نظامي براي سپاه خود تدوين كرد كه با شدت به اجرا در ميآمد و متخلفيــن 
ــس،  مجازات ميشدند. نيز قشوني به فرماندهي مخيتار اسپاراپت (اسپهبد)، تر آوردي
استپان شاهوميان راهي قاپان نمود و اقوام كوچنشــين را از آن ديـار بـيرون رانـد. 
ــه تصـرف خـود در آوردنـد و بـا  تركهاي عثماني در سال ١٧٢٥ ماورأ قفقاز را ب
ــر عليـه قرابـاغ و  فئودالها و خانهاي داغستان متحد شده دست به حمله گازانبري ب
سيونيك زدند ليكن متحمل شكست سختي از داويت بيگ شدند. تركها قشر تجار و 
باجگير ارمني، فئودالها و خانهاي مسلمان را تحت حمايت خود قرار داده به تدريج 
به قلمرو داويت بيگ نفوذ كرده عرصه را بروي تنگ تر نمودند. وي نيز در قلعــه 

                                                           
*- نام قراباغ يا قره باغ در منابع تاريخي اولين بار در"رويداد نامه گرجي" در سده ١٤م. و 

ــت: بـر  در نزد حمداهللا قزويني مورخ ايراني قيد شده است. علت اين نامگذاري نيز چنين اس
اساس اصول نامگذاري جغراقيايي ايراني در مقابل نواحي هموار و دشت كه باغ سفيد نــام 
ــاغ (بـاغ  دارد، نواحي كوهستاني به باغ سياه اشتهار يافت و در زبان تركي به صورت قره ب

سياه) در آمد. 
 



 

 

شماره  ٦٤-٦١     آبان   ١٣٨١ 

 
دوهفته نامه لويس - ٤

هاليزور مستقر شد و روستائيان تا آخرين نفر از او حمايت كردند و داويت بيگ با 
سپاه اندك خود موفق شد دشمن بزرگ خود را شكست داده بــه فـرار وادار كنـد. 
داويت بيگ آنگاه با ايرانيان متحد شد و توانست در مغري، بارگوشاد و بخ سپاهيان 
ــود  ترك را مغلوب كند. او در سال ١٧٢٧ با شاه تهماسب ايران كه در آذربايجان ب
ـازه  ارتباط برقرار نمود و شخص اخير حكومت او را به رسميت شناخت و به وي اج
ضرب سكه به نام خود داد. حتي زماني كه قشون كمكي ايران از كارزار دور شدند، 
ــا توجـه بـه  او توانست مجددا" تركها را متحمل شكست كند. در بهار سال ١٧٢٨ ب
ــدان امكانـان و وجـود  برتري نظامي تركان از نظر شمار و امكانات و باتوجه به فق
مسائل و مشكالت داخلي و خارجي قراباغ و سيونيك سپاه قليــل داويـت بيـگ در 
ــه شـواهدي در اثـر بيمـاري در  تنگنا قرار گرفت و داويت بيگ  كشته شد (بنا ب
گذشت) و مخيتار اسپاراپت جانشين او گرديد. در مورد زمان مرگ داويت بيــگ 
ــر ١٧٢٥ و يـا  اسناد متفاوتي وجود دارد. بر اساس برخي از آنها سال مرگ او اواخ
ــال  اوايل سال ١٧٢٦ بوده است زيرا در يكي از نامههايي  كه براي تزار روس در س
١٧٢٧ نوشته شده بود، مخيتار اسپاراپت امضاء كرده بود. بعد از داويت بيگ، جنبش 
ــه حركـت  قراباغ و سيونيك به رهبري مخيتار اسپاراپت معاون و سردار نامي وي ب
ـبرد  خود ادامه داد و پيروزيهاي چشمگيري در برابر تركان عثماني بدست آورد (ن
هاليزور در سال ١٧٢٧ و پيروز در مغري). اين نهضت بتدريج به دليــل كمبودهـاي 
ــر قـدرت زمـان بـود، رو بـه افـول  شديد و تواناييهاي دشمن قهار كه در واقع اب
گذاشت. مخيتار اسپاراپت نيز بعد از جنگهاي متعــدد هـاليزور را تـرك گفتـه بـه 

نزديكي شهر گوريس رفت و در آنجا بدست خائنان كشته شد. 
ــل سـده ١٦م. از آسـياي ميانـه و صغـير و  اقوام كوچنشين كه از اواي
كردستان به نواحي هموار دشتهاي قراباغ آمده در آنجا ساكن شده بودند، در اوايل 
سده ١٨م. در اوضاع سياسي بخش كوهستاني قراباغ نفوذ كردند. در گواهــي شـرف 
ــرد در قرابـاغ آران زنـدگي  خان ابن شمس الدين تبيليسي بيست و چهار طايفه ك
ـرد و  ميكردند كه به تركي بيكيرمي- دورت (يعني ٢٤) نام داشتند. اين طوايف ك
ــي را در اشـغال  نيز اتحاد قومي اتوز- ايكي (به تركي به معني ٣٢) ناحيه دشت ميل

خود داشتند. طوايف كوچك تر نيز در ميان اتوز - ايكي وجود داشت. 
در ميان آنها قوم جوانشير مشخص و شناخته شده بود و رئيس آن نــيز 
رهبر اتوز- ايكي به شمار ميرفت. چنانكه اشاره شد قوم جوانشير در سال ١٧٢٢ بر 
ــف  عليه داويت بيگ فعاليت كرد و توسط او قلع و قمع گرديد. بعدها نادرشاه طواي
ــي را در ايـران و عمدتـا" در نواحـي خراسـان و  جوانشير و ديگر اقوام اتوز- ايك
ــت  سرخس اسكان داد. پس از مرگ نادر (١٧٤٧) آنها موفق شدند بار ديگر به دش
قراباغ باز گردند و اقوام تيمورچي- حسنلي، چينلــي گرجسـتان، بخشـي از طايفـه 
كنگرلوي نخجوان، شاهسونهاي مغان به آنها پيوستند. رهبران قوم جوانشير دشــت 
قراباغ از همان ابتداي استقرار خود به نواحي نيمه كوهســتاني و كوهسـتاني قرابـاغ 
ــن  رخنه كردند و سپس به عنوان حكام يا خانهاي محلي در آنجا مستقر شدند. با اي
حال خانها موفق نشدند مقاومت ملكهاي ارمني را در هم بشكنند و مخاصمه آنــها 

تا سال ١٨١٣ ادامه يافت. 
در نيمه دوم سـده ١٨م. پنـاه علـي خـان از قـوم كـوچنشـين سـارجال 
ــاهنازار دوم ملـك  بااستفاده از اختالفات دروني ملكهاي ارمني قراباغ به كمك ش
ــتاي شـوش (shosh) يكـي از اسـتحكامات قديمـي  واراندا موفق شد به دژ روس
واراندا چيره شود. بعدها او خود را خان قراباغ اعالم نمود و تالش كــرد قرابـاغ و 
ــود در آورد و بـراي ايـن كـار از هيـچ  ساير نواحي همجوار را تحت حكومت خ
كوششي در ايجاد نفاق و اختالف ميان مليكهاي ارمني كوتاهي نكرد. دربار ايـران 
از اخالل گري پناه و جانشينش ابراهيم خان حمايت ميكـرد. پـس از دههـا سـال 
ــان بسـال ١٨٠٥ از  مبارزه اهالي آرتساخ در برابر خانها و پاشاها و خان شوشي، اين
حاكميت و سلطه تزارهاي روس بر قراباغ استقبال كردند و اين امر مطابق با معاهده 
گلستان پيرو جنگ ايران و روس عملي گرديد (١٨١٣م.). آنها براي رهايي از سلطه 
ــان  خانها و پاشاها در كنار سپاه روس با آنان جنگيدند. در سالهاي ١٨١٣-١٨٠٤ خ
ــين  نشينهاي گنجه و باكو، در سال ١٨١٩ خان نشين شكي، در سال ١٨٢٠ خان نش
شيروان و در سال ١٨٢٢ خان نشين شوشي (قراباغ) و در ١٨٢٦ خان نشــين تـالش 
منحل و به استانهاي روسيه تبديل شدند. پــس از جنـگ دوم ايـران و روس (٢٨-

١٨٢٦) و شكست قشون ايران معاهده تركمانچاي منعقد شد و خان نشينهاي ايروان 
ــن ترتيـب مرزهـاي  و نخجوان و ناحيه اردوباد نيز به تصرف روسيه در آمد و بدي
ــت.  كنوني شمال ايران ترسيم شد و ارمنستان شرقي كال" در دست روسها قرار گرف
بالفاصله بعد از انعقاد معـاهده تركمانچـاي در ٢٠ مـارس ١٨٢٨ نيكـالي اول تـزار 
ــه اردوبـاد را در قـالب  روسيه طي فرماني، خان نشينهاي ايروان و نخجوان و ناحي
منطقه ايروان قرار داد. بر اساس تصميمات مربوط به تقسيم بندي اداري ماوراء قفقاز 
در سال ١٨٤٠، استان گرجستان-ايمرت با مركز تفليس و منطقه كاسپين با مركــز 
ــاي  شماخي تشكيل گرديد. بخش اعظم ارمنستان شرقي در استان ياد شده و بخشه

ــيرات  باقي مانده از جمله قراباغ در منطقه كاسپين يا خزر قرار گرفتند. بر اساس تغي
ــه ١٨٤٠، اسـتانهاي تفليـس، كوتـاييس،  جديد تقسيم بندي نواحي در نيمه دوم ده
ـپس  شماخي و دربند (بخشي از آن در ماوراء قفقاز) در ماوارء قفقاز شكل گرفته س
ــزا در سـه اسـتان نخسـت قـرار  سر زمينهاي ارمنستان شرقي به عنوان نواحي مج

گرفتند. 
ــامبر ١٨٦٧ مـاوراء قفقـاز بـه پنـج اسـتان  بر پايه قانون جديد نهم دس
كوتاييس، تفليس، ايروان، اليزابت پل و باكو تقسيم شد. بخشي از نواحي ارمنستان 
شرقي در استان ايروان، بخشي در اليزابت پل و بخشي در استان تفليس قرار گرفت. 
ناحيه نخجوان نيز در استان ايروان در نظر گرفته شد. استان اليزابت پل شامل نواحي 
ــا سـال  قراباغ، جوانشير، شوشي، جبراييل، زانگزور بود. اين تقسيم بندي اداري ت
ــاغ موسسـات  ١٩١٧ پا برجا ماند. در اواخر سده ١٩ و سده ٢٠ در برخي نواحي قراب
توليدي كوچك تاسيس شد. در اوايل سده بيستم، جنبشهاي انقالبي در قراباغ پديد 
ــتبداد تزارهـا شـركت  آمده در شورشهاي سالهاي ٧-١٩٠٥ و ١٤-١٩١٢ برعليه اس
جستند. بسياري از چهرههاي انقالبي ارمني اهل قراباغ بودند از جمله ب. كنونيانتس، 
و. گاسپاروف، س. كاســيان، س. تـرگابريليـان، آ. بكزاديـان، س. هامبارسـوميان، 
اي.توسيان و غيره. ژنرال دانيل بيگ پيروميان فرمانده كل نــبرد حماسـه آفريـن 

سردارآباد در سال ١٩١٨ اهل روستاي نخجوانيك قراباغ بود. 
(ادامه دارد) 
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 131-ÆÙ ó³Ù³Ï Ñ³óÁ É³õ ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ù³Ý Ó»ñ ÷É³õÁ:

به گرسنگي مردن به كه نان فرومايگان خوردن. 
 Bette spare to have of thine own, than ask of other men.
 132-È³õ ¿ Ù³ñÙÝáí ³Õù³ï, ù³Ý Ñá·áí.

آدمي را عقل مي بايد نه زور. 
تن آدمي شريف است به جان آدميت. 

 Wisdom is better than strenght.
 133-¸³Ý³ÏÁ (Ï³óÇÝÁ) Çñ ÏáÃÁ ãÇ ï³ßÇ:

كارد دسته خود را نمي برد. 
 There is honour among thieves.

 134- ºÕµ³ÛñáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï »Õµûñ å¿ë, ³é¨ïñÇ
 Å³Ù³Ý³Ï ûï³ñÇ å¿ë:

حساب حساب است ، كاكا برادر . 
 Short accounts make long friends.
 135- ì³ï (·¿ß) É»½áõÝ ³Í»Éáõó ëáõñ ¿:

زخم زبان از زخم شمشير بد تر است. 
 A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword.

 136-Ê»Éù Ï³Û, áõÝ»óõ³Íù ãÏ³Û, áõÝ»óõ³Íù Ï³Û Ë»Éù
 ãÏ³Û:

امروز تواني و نداني ، فردا كه بداني نتواني. 
 If youths only knew, If  old age only could.
 137- àëÏáõ ³ñÅ¿ùÁ áëÏñÇãÁ ·ÇïÇ:

قدر زر  زرگر شناسد ، قدر گوهر گوهري. 
 The worth of a thing is best known by the want of it.
 138- ì»ñÝ³ïáõÝÁ ¹³ï³ñÏ ¿:

باال خانه اش را اجاره داده (است). 
 He is wrong in the upper storey.
 He is dead from the neck up.
 139-Øáõü ï  ÉÇÝÇ , ÃáÕ Ï³ñÙÇñ ·ÇõÉÉ³Û ÉÇÝÇ.

مفت باشد ، گلوله جفت جفت باشد. 
طناب مفت به آدم بدهي ، خودش را دار مي زند. 

 Stolen fruit is always sweeter.
 Give a man rope enough and he will hang himself.
 140-ÆÍ³ÝÁ (³ÛÍ»ñÁ) ë³ñÝ »Ý ·Ý³ó»É:

از كوره در رفت. 
 He lost his temper.


