مطبوعات ارمنی زبان تبریز

1

آرپی مانوکیان

2

 .1نوشتار مذکوربر آن است ،مجموعه نشریات ارمنی زبان تبریز را از ابتدای انتشار تا به اواخر دهه پنجاه هزار و
سیصد هجری شمسی به طور کامل مورد بررسی قرار دهد .به این منظور کوشیدهایم در کنار معرفی این نشریات
به بررسی آرا ،اندیشهها و اهداف برخی از این مطبوعات بپردازیم و البته معرفی چهرههای مهمی را نیز که در امر
چاپ و گسترش نشریات مورد نظر ،تمام تالش خود را با حداقل امکانات به کار بستهاند ،مد نظر داشتهایم .در
بررسی مطبوعات و اطالعات مربوط به آنها ترتیب تاریخی آغاز انتشار آنها مورد توجه بوده است و البته الزم به
توضیح میباشد در برخی موارد با مشکل کمبود منبع و اطالعات کافی روبرو بودیم که این امر مانع از معرفی کامل
و صحیح این بخش از مطبوعات گردید .این کمبود در مورد چندین نشریه از طریق مصاحبه با فردی آگاه در این
زمینه که خود زمانی شاهد عینی چگونگی انتشار برخی از این مطبوعات بوده است ،جبران شد.
 .2کارشناس ارشد تاریخ ،محقق ،مدرس دانشگاه ،عضو هیئت تحریریه فصلنامه ارمنیان پیمان.
 .3بر اساس آمار مستند ،جمعیت شهرنشین ارمنیان آذربایجان در اواخر قرن نوزدهم در حدود  40- 35هزار نفر
بوده است.

پيام بهارستان  /د ،2س ،2ش  / 7بهار 1389

حیات فرهنگی ارمنیان تبریز
آذربایج��ان از زم��ان حکومت صفوی��ان همواره یک��ی از مهمترین کانون های س��کونت و فعالیتهای
اجتماع��ی و اقتصادی ارمنیان بوده اس��ت .این امر از قرنها پیش باعث رفت و آمد تجار ارمنی س��اکن در
3
نواحی ارمنینشین قفقاز و ترکیه به آذربایجان و اقامت آنها در این ناحیه شده است.
اکثر جمعیت ارمنیان آذربایجان در ش��هر تبریز که ش��امل دو ناحیه ارمنینش��ین بود ،سکونت داشتند .از
ابت��دای قرن نوزدهم زندگی ارمنیان تبریز با دگرگونیهای فرهنگی همراه ش��د .ارمنیان مبادرت به احداث
کلیس��اها و مدارس نمودند که در ابتدا معلمان این مدارس را جمعی از ارمنیان تش��کیل میدادند که اکثراً از
فارغالتحصیالن دانشسراهای عالی موجود در قفقاز و یا ترکیه بودند .البته بعدها گروهی از دانشآموختگان
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دانشگاههای معتبر روسیه و اروپا نیز به آنها اضافه شدند.
از اوایل قرن بیس��تم بود که ب��ه تدریج انجمنها ،همچنین مراکز فرهنگ��ی ،تاالرهای تئاتر ودر نهایت
مطبوعات نیز ،حیات خود را آغاز کردند و اولین نشریه تبریز در سال  1281هـ ش (1903م) منتشر شد .در
ابتدا این نش��ریات به صورت دستنویس بودند .سپس ماشین های چاپ دستی به کمک دستاندرکاران این
فن آمد و بعدها با احداث چاپخانههایی که مهمترین آنها متعلق به خلیفه گری ارامنه آذربایجان بود کار نشر
1
و چاپ مطبوعات به سوی ترقی و پپیشرفت گام نهاد.
بین س��الهای  1301 – 1288هـ ش ( 1922 – 1909م) و به ویژه در دوره مبارزات مش��روطهخواهی،
تبریز به کانونی برای فعالیت مطبوعاتی ایرانیان ارمنی تبدیل ش��د .این س��یر ترقی تا دوران جنگ جهانی
دوم نیز ادامه پیدا کرد اما در دورههای بعدی به علت مهاجرت خیل عظیمی از اندیش��مندان و متفکران به
ش��هرهای ارمنی نش��ین پر جمعیت دیگری چون اصفهان و تهران و تمرکز این فعالیتها در آن نواحی سیر
2
نزولی پیمود و از تعداد آن کاسته شد.
معرفی نشریات و برخی چهرههای مطبوعاتی

3
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PAYLAK - KAYTZ
پایالک – کایتز (به معني درخشش -برق)		
نش��ریهای دانشآموزی بود که به همت جمعی از دانشآموزان مدرسه هایکازیان  -تاماریان تبریز و بین
س��الهای  1276هـ ش ( 1898م) الی  1281هـ ش ( 1903م) منتش��ر میش��د .این نشریه ابتدا به صورت
دس��تنویس توس��ط گروهی از دانشآموزان نوشته و توزیع میش��د ولی بعدها به صورت ماشیننویسی شده
تکثیر و منتش��رگردید .مضمون اصلی این خبرنامه را مس��ائل دانشآموزان و مدارس ارمنی و گزارش برخی
مراسم اعیاد ارمنی که در مدارس برگزار میشد ،در برمیگرفت.
GORTZ
گورتز( 4به معني كار)			
نخستین نشریه ارمنی زبان تبریز که در مطبعه به چاپ رسید و انتشار یافت ،گورتز نام داشت .این نشریه
 .1در تبریز دو چاپخانه بان ور و پاروس نیز که متعلق به ارمنیان بود و در ناحیه ارمنی نشین قلعه قرار داشت در
این زمینه بسیار فعال بود.
 .2کارو گئورگیان .سالنامه عمومی ارمنیان (بیروت :چاپخانه خلیفهگری ارامنه لبنان1958 ،م) ص ( .427 – 404به
زبان ارمنی).
 .3در معرفی چهرههای مطبوعاتی با کمبود شدید منابع روبرو بودیم لذا معرفی تعداد اندکی از آنها امکان پذیر
شد.
 .4در برخی منابع گورتز به منزله اولین نشریه ارمنی زبان تبریز معرفی شده است که بر اساس اسناد موجود از صحت
چندانی برخوردار نیست و بر اساس همین اسناد پایالک را باید نخستین نشریه ارمنی زبان تبریز دانست.

نايكونام يپرآ/زيربت نابزينمرا تاعوبطم

در پاییز سال  1282هـ ش(1904م) و با سردبیری وارتابد 1عالی مقام یقیشه مورادیان و فقط در یک شماره
در اختیار خوانندگان قرار گرفت .البته قرار بود که این نشریه با کوششهای سر دبیر آن به طور مستمر چاپ
شود اما به علت برخی مشکالت که در آن زمان برای مدارس ارمنیان تبریز به وجود آمد ،برای مورادیان سر
دبیر این نشریه که از چهرههای دینی و فرهنگی مؤثر جامعه ارمنی در این زمان بود مشکالتی بوجود آورد
که باعث شد از سمت سردبیری کناره گیرد و به همین دلیل پس از چندی چاپ این نشریه متوقف شد.
آزدارار آراجنورد ارانی
خلیفهگری ارامنه آذربایجان همواره در امور فرهنگی پیش قدم و کوشا بوده و به این منظور فعالیتهای
بس��یار نموده و چهرهای ش��اخصی را به جامعه فرهنگی ارمنیان تقدیم کرده اس��ت .نش��ریه مذکور بخش
کوچکی از فعالیتهای خلیفهگری مورد نظر اس��ت .این نش��ریه به صورت هفته نامه و از س��ال  1282هـ
ش(1904م) منتش��ر ش��د .س��ردبیر و ناشر آن وارتابد ماش��توس نرس��س پاپازیان قائم مقام خلیفه ارمنیان
آذربایجان بود و به تازگی از ایاالت متحده مراجعت کرده و در تبریز فعالیتهای فرهنگی مستمری داشت.
درکنار او مگردوم س��اهاکیان از خدمتگزاران خلیفهگری ارامنه آذربایجان نیز همکاری چش��مگیری داشته.
اخب��ار و ح��وداث اجتماعی ،دینی و فرهنگی مربوط به ارمنیان تبری��ز و البته حوزه آذربایجان موضوع اصلی
این هفته نامه را شامل می شد که بعدها مقاالت برخی از نویسندگان و متفکران ارمنی در زمینه ادبیات نیز
به آن اضافه ش��د 3.این نش��ریه در چاپخانه متعلق به خلیفهگری ارامنه آذربایجان در اندازه  36 ×26در چهار
4
صفحه و به تعداد  34شماره و تا سال  1283هـ ش (1905م) انتشار یافت.
2
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ARAVOD
آرا ُود (به معني صبحگاه)
از تابس��تان س��ال  1277هـ ش ( 1909م)جمعی از متفکران و نویسندگان ارمنی که در بین آنها تعدادی
از اعضای حزب داشناکس��وتیون هم حضور داشتند ،انتشار هفتهنامهای را به نام آراود آغاز کردند .سردبیری
این نشریه را گروه هیئت تحریریه که عبارت بودند از هایراپت بانیریان ،باغداسار ملیک باغداساریان ،آواگ
ملیک آبراهامیان ،آرداش��س هوانس��یان ،هوسپ هوانسیان و سیمون میرزایان بر عهده داشتند .البته هوسپ
هوانسیان از اهالی تبریز که تحصیالتش را در مدرسه آرامیان تبریز به اتمام رسانده و بر زبان فرانسه کامال
مس��لط بود ،نقش چشمگیری در اداره چند ش��ماره ابتدایی آراود داشت .هوسپ هوانسیان عالوه بر فعالیت
مطبوعاتی ،تألیفاتی نیز داشته است که از آن جمله باید به ترجمه کتاب آیینه و کتاب شرح زندگی یپرم خان
اش��اره کرد او بیش��تر عمر خود را صرف فعالیتهای مطبوعاتی نمود .در تهران سردبیری هفتهنامه آراود را
 .1پدر روحانی دیر است.
 .2خبرنامه خلیفهگری ارامنه آذربایجان.
 .3هایراپت بانیریان (( ،خاطرات من)) ،ماهنامه هایرنیک ( ،بوستون :جون  )1912ش( .317 ،به زبان ارمنی).
 .4آرمن بیگلریان ،مطبوعات ارمنی زبان در ایران ( ،تهران :خلیفهگری ارامنه تهران ) 1385 ،ص.40
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آراود در تاريخهاي متفاوت
نشانة نوشتار نشرية ُ
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عهدهدار ش��د و در دوران جنگ جهانی دوم مدتی سردبیر روزنامه
1
آلیک نیز بود.
نش��ریه آراود در ابت��دا در چاپخانه بان ور ک��ه در ناحیه ارمنی
نش��ین قلعه واقع شده بود به چاپ میرس��ید .این نشریه تا شماره
پنجم در اندازه  42 × 32در  4صفحه و با قیمت  4شاهی در اختیار
2
خوانندگان قرار میگرفت.
چندی بعد در جلسهای که از سوی کمیته حزب داشناکسوتیون
تبریز تشکیل شده بود ،قرار شد که نشریه مذکور به منزله ترجمان
حزب به فعالیت خود ادامه دهد و این بار هیئت تحریریه را تعدادی
از معلمان اندیش��مند ارمنی تش��کیل میدادند از آن جمله باید به
گاسپار هاگوپیان ،هوس��پ هوانسیان ،کاراپت بیونیان ،و سارکیس
کاراپتیان 3اش��اره کرد و البته این بار هایراپ��ت بانیریان به عنوان

هايراپت بانيريان
آراود
سردبير نشرية ُ

 .1نک :غالمحسین صالحیار و دیگران ،چهره مطبوعات معاصر (تهران :پرس اجنت)  ،1351ص .145
 .2مصاحبه با سورن بانیریان ،آرپی مانوکیان ،تهران ،خرداد و تیر .1387
 .3او از اهالی قفقاز بود.
108
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سردبیر آراود تعیین شد.
انتخاب بانیریان به منزله س��ردبیر باعث پیش��رفت روند کار در نش��ر هفته نامه آراود ش��د .او متولد شهر
وان در ارمنس��تان غربی بود که پس از پایان تحصیالتش در دانشسرای عالی گئورکیان 2به عضویت حزب
داشناکسوتیون در آمد و سپس به عنوان معلم و مدیر در چندین مدرسه ارمنی تبریز و ارومیه و تهران خدمت
نم��ود وبه عنوان اولین رئیس انجمن فرهنگی ارمنیان تبریز انتخاب ش��د .پ��س از تعطیلی هفته نامه آراود
در س��ال 1279هـ ش (1911م) به وین رفته و در آنجا به تحصیل در رش��ته دندانپزشکی پرداخت و پس از
ش��رکت در کنگره حزب داشناکس��وتیون در قسطنطنیه به تبریز باز گشت .او عالوه بر زبان ارمنی و فارسی
به زبانهای ترکی ،آلمانی ،فرانس��ه و روسی تسلط کامل داشت و ترجمه کتاب سوسیالیسم از زبان روسی از
تالیفات به جا مانده از بانیریان است .همچنین با سایر نشریات تبریز و تهران همکاری مستمری داشت و از
او در دوران فعالیت مطبوعاتی اش ،مقاالت فراوانی به چاپ رسیده.
از شماره ششم به بعد بود که هفته نامه آراود هر یکشنبه و با مضامین ادبی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
3
در  4صفحه و در اندازه  52 ×36ابتدا در چاپخانه خلیفهگری ارامنه و سپس در چاپخانه امید تکثیر می شد.
هفتهنامه مذکور نخس��تین نشریه ارمنی زبان بود که عالوه بر تبریز در سایر شهرهای آذربایجان و حتی
تهران خبرنگارانی داش��ت که اخبار حوادث مهم را به منظور چاپ در نش��ریه مذکور به سرعت به کارگزاران
آن در تبریز منتقل میکردند.
از آن جمله باید به آرس��ن خان مارکاریان اشاره کنیم که در تهران مسئولیت تلگراف خانه ای را برعهده
داش��ت و اخب��ار مهم به ویژه حوادث مهم دوره مش��روطهخواهی و آنچه ک��ه در مجلس روی می داد را به
سرعت به تبریز منتقل میکرد.
در روزهای س��خت نبردهای گروههای آزادیخواه تبریز در برابر نیروهای دولتی محمد علی ش��اه که به
4
منظور اثبات اصول مشروطه صورت می گرفت و تعدادی از گروههای ارمنی از جمله حزب داشناکسوتیون
نیز در کنار ديگر گروههای مش��روطهخواه در حال نبرد بودند ،نش��ریه مذکور به طور کامل اخبار و حوادث
5
مربوط به جنگها را در اختیار خوانندگان قرار میداد.
اخبار مربوط به حوادث داخلی توس��ط هوس��پ هوانسیان تنظیم میشد .او عالوه بر اخباری که از طریق
تلگراف توسط جمعی از خبرنگاران ارمنی از شهرهای مختلف ایران دریافت می کرد بخش دیگری از اخبار
را نیز از برخی روزنامه های فارس��ی زبان ترجمه و نقد می نمود .بخش��ی از نش��ریه نیز به بحث در مورد
1
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 .1بانیریان ،همان ،نوامبر  ،1912ش .314
 .2تنها دانشسرای عالی واقع در ارمنستان شرقی بود که درشهر مذهبی اجمیادزین قرار داشت و به منزله تنها دانشگاه
این ناحیه به حساب میآمد.
.3ه .المار ،یپرم (تهران :مدرن ) 1964 ،ص  167و ( .168به زبان ارمنی).
 .4نک :آرپی مانوکیان ،حزب داشناک و جریان نهضت مشروطه( ،تهران :رامرنگ ،)1383 ،بخش دوم ،فصل 1و .2
 .5مانوکیان ،آرپی(( آراود در گذر زمان )) ،پیمان ،س  ،12ش  ( 45پاییز  ) 1387ص .108
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وضیعت اقتصادی ایران اختصاص داش��ت که این بخش توس��ط آس��ادور تامرازیان از اهالی مازندران اداره
میشد 1.تمامی افرادی که در هفته نامه آراود خدمت می کردند از سردبیر واعضای هیئت تحریریه تا افرادی
که مقاالتی را به منظور چاپ به نش��ریه مذکور می فرس��تادند به صورت افتخاری فعالیت می کردند و حتی
2
گاهی کمبودهای مالی توسط خود این افراد جبران می شد.
اما سرانجام در سال 1289هـ ش (  1911م) همزمان با ورود نیروهای روس به تبریز فعالیت هفته نامه
آراود نیز متوقف شد .3ادوارد براون درباره هفته نامه آرادود چنین می نویسد:
((روزنامه آراود به سبب عقاید آزادی طلبی اش تاثیر قابل مالحظه ای در قفقاز داشت در نتیجه ورود آن
4
به روسیه ممنوع بود و از این جهت شکایت و نهضتی در روسیه پدید آمد)) .
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ZANG
زانگ( 5به معني ناقوس)
در س��ال  1288ه ش (  1910م) هفته نامه ای در تبریز منتش��ر شد که موضوعات آن را مسائل سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و ادبی در بر می گرفت .این هفته نامه که زانگ نام داشت توسط آلکساندر دروارتانیان
6
تأسیس شده بود و خود او نیز مقام سردبیری نشریه مذکور را بر عهده داشت.
هفته نامه زانگ نخست در چاپخانه ای موسوم به پاروس که توسط ارمنیان اداره می شد و در زیرزمین
س��اختمانی در محله قلعه قرار داش��ت به چاپ می رس��ید ولی بعدها در چاپخانه خلیفه گری ارامنه ،منتشر
ش��د .سر دبیر آن آلکس��اندر در وارتانیان از ارمنیان آذربایجان و فارغ التحصیل دانشسرای عالی گئورگیان و
همچنین مدیر مدرسه آرامیان تبریز از اعضای حزب ارمنی هنچاکیان 7بود.
نشریه زانگ در اواخر زمان انتشار به صورت سه روزانه منتشر می شد .صفحات آن محدود بود و بین دو
تا چهار صفحه را شامل می گشت .اندازه شماره های اول  55 ×37 /5بود ولی بعدها به  64× 48سانتیمتر
8
تغییر یافت .چاپ این نشریه در سال 1300هـ ش ( 1922م) متوقف شد.

 .1بانیریان ،همان ،ش .134
 .2هایراپت بانیریان ،آراود ،آلیک ،ویژه نامه ( تهران  ) 1936 :ص  ( .183به زبان ارمني).
 .3المار ،همان ،ص .168
 .4ادوارد براون ،تاریخ مطبوعات ایران در دوره مشروطیت ،ترجمه محمد عباسی ( تهران :معرفت ،بیتا) ج ،2ص .8
 .5در برخی منابع این نشریه به منزله ترجمان حزب هنچاکیان ارمنی معرفی شده است.
 .6بیگلریان ،همان ،ص.41
 .7این حزب در سال  1887م در شهر ژنو سویس توسط تعدادی از دانشجویان ارمنی قفقاز بنیان گذاشته شد .هدف
اصلی آن رهایی ارمنیان ارمنستان غربی و شرقی از سلطه روسیه و امپراتوری عثمانی بود.
 .8مصاحبه با سورن بانیریان ،همان.
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تاوریزی هایتاراروتیون نر (اعالنات تبريز)

TAVRIZI HAITARAROUTIUNNER
در واقع گاهنامه ارمنیان تبریز بود که حوادث و مس��ائل مربوط به جامعه ارمنی ،مدارس و کلیس��اها را به
اطالع ارمنیان می رساند که توسط پاتریارک 1کاراپت در مگردچیان اداره می شد 2.این نشریه از سال1278
هـ ش ( 1910م) و در چاپخانه خلیفه گری ارامنه آذربایجان به چاپ می رسید 21 .شماره انتشار یافت و در
3
سال  1290هـ ش ( 1912م ) فعالیت آن متوقف شد.

آیگ (به معني پگاه)
بع��د از تعطیلی هفته نامه آراود هایراپت بانیریان س��ر دبیر هفته
نامه مذكور به همراه یکی از دوستانش گاسپار هاکوپیان تصمیم می
گیرند ،نشریه ای دیگر تاسیس و منتشرکنند .سرانجام در سال 1290
هـ ش (1912م ) اولین شماره هفته نامه ای جدید تحت عنوان آیگ
به س��ردبیری گاس��پارهاکوپیان از ارمنیان تبری��ز و از اعضای حزب
داشناکس��وتیون که از مدیران مدارس ارمنیان تبریز نیز بود ،انتش��ار
یاف��ت .هفته نامه آیگ که قرار ب��ود عالوه بر موضوعات اجتماعی و
سیاس��ی به ترجمان حزب مذکور نیز تبدیل گردد در زمینه انتش��ار و
تکثیر با مشکالت و محدودیتهای فراوانی همراه بود.
هیئ��ت تحریریه این هفته نامه از تع��داد محدودی از چهره های
متفکر و اندیشمند ارمنی از جمله هایراپت بانیریان ،یرواند آفتاندالیان،
مگردوم ساهاکیان که دندانپزشک و از اهالی تبریز و البته از اعضای
گاسپار هاكوپيان،
حزب داشناکس��وتیون بود و در برخی منابع نیزعنوان ش��ده که مدتی
سردبير نشرية آيگ
س��ردبیری هفته نامه آیگ را به عهده داش��ته ،تشکیل شده بود که با
محدودیتهای ش��دید مالی در چاپخانه خلیفه گری ارامنه آذربایجان به چاپ می رس��ید .اما با تحمل همه
این مش��کالت انتش��ار هفته نامه آیگ ده س��ال طول کشید و انتشار آن در س��ال 1300هـ ش ( 1922م)
4
متوقف شد.
هفته نامه آیگ که در سالهای پایانی انتشار به صورت سه روزانه نیز به چاپ رسید در  4 – 2صفحه و
AIG
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 .1عالیترین مقام روحانی کلیسای ارمنی است.
 .2مصاحبه با سورن بانیریان ،همان.
 .3بیگلریان ،همان ،ص.41
 .4بانیریان ،همان ،می  ،1913ش .328
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در اندازه های  50 × 34 ،48 × 32و  55× 38سانتیمتر ،منتشر می شد.

1

آقاقان
در سال  1288هـ ش (  1910م ) در شهر تبریز تعدادی از ارمنیان
روس��تای ارمنی نش��ین آقاقان ،انجمن ارمنیان آقاقان را تاسیس می
کنند که یکی از اولین اقدامات این انجمن انتشار ماهنامه ای به همین
نام در س��ال 1290هـ ش ( 1912م) بود که س��ردبیری آن را واقیناک
2
سارکسیان از موسسان انجمن مذکور به عهده داشت.
نشریه آقاقان که گاهی به صورت دو ماهنامه نیز منتشرمی شد در
چاپخانه پاروس 40 ،صفحه و در اندازه  25 × 17به چاپ رس��ید که از
3
سال  1291هـ ش ( 1913م ) با تغییراتی به حیات خود ادامه داد.
واقيناك ساركسيان،
سردبير نشريات آقاقان و قاراداغ

قاراداغ
عنوان جدید نش��ریه آقاقان بودکه از سال 1291هـ ش ( 1913م)
ابتدا به صورت ماهنامه و س��پس به ش��کل دو هفته نامه به چاپ می رسید .سردبیر این نشریه نیز واقیناک
سارکسیان بود و تعدادی از متفکران ارمنی از جمله خاچاطور گریگوریان ،سیمون بازه و موسس بجانیان او را
4
یاری می کردند .هدف این نشریه بیان مشکالت روستاییان و یافتن راهی برای حل این مشکالت بود.
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نشانة نوشتار نشرية قاراداغ
 .1بیگلریان ،همان ،ص.42
 .2بانیریان ،همان.
 .3بیگلریان ،همان ،ص .41
 .4بانیریان ،همان.
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نش��ریه قاراداغ در چاپخانه پاروس در اندازه  26 × 17 5س��انتیمتر و با تعداد صفحات  40 – 32در 21
1
شماره و تا سال  1292هـ ش ( 1914م) به حیات خود ادامه داد.
MITK
		
		
		
میتک (به معني انديشه)
این نش��ریه که به صورت هفته نامه ،پس از ورود س��پاه روس��یه تزاری به تبریز که باعث کشتار تعدادی
از علما و اندیش��مندان و تعطیلی برخی از نش��ریات تبریز شد در سال  1290هـ ش (1912م) فعالیت خود را
2
آغاز نمود.
هفته نامه مذکوربه سردبیری آلکساندر در وارتانیان اداره می شد که همانطور که قبال اشاره شد به منزله
3
سردبیر نشریه زانگ نیز فعالیت مستمری در راه انتشار مطبوعات داشته است.
هفته نامه میتک که با موضوعات ادبی ،سیاس��ی و اجتماعی تا س��ا ل 1292هـ ش ( 1914م) به حیات
خود ادامه داد در چاپخانه پاروس و س��پس چاپخانه خلیفه گری ارامنه آذربایجان معموال در  4صفحه و در
4
اندازه  51/5 × 36/5سانتیمتر منتشر می شد.
KHOSK
					
خسک (به معني سخن)
نش��ریه دو ماهنامه ارمنیان تبریز بود که در زمینه موضوعات ادبی به فعالیت اش��تغال داش��ت و فقط دو
شماره از آن در سال  1291هـ .ش (  1913م)منتشر شد.این نشریه در چاپخانه خلیفه گری ارامنه آذربایجان
5
در  36صفحه و در ابعاد  21 ×14به چاپ می رس��ید که ناش��ر و س��ردبیر آن فردی به نام هراند غریبیان
بود.

 .1بیگلریان ،همان ،ص .42
 .2اسما عیل رائین ،ایرانیان ارمنی ( تهران :موسسه رائین ،بی تا) ص  182و .183
 .3مانوکیان ،مصاحبه ،همان.
 .4بیگلریان ،همان ،ص .42
 .5از این فرد اطالعات چندانی در دست نیست.
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Otar Poonjer
		
اُتار پونجر ( 45به معناي گلچين ادبيات خارجي)
نش��ریهای هنری و ادبی بود که البته بیش��تر در مورد ادبیات سایر ملل مطالبی به چاپ می رساند .شماره
اول این نش��ریه در  159صفحه و در س��ال 1291هـ .ش (1913م) منتشر شد .ناشر و سردبیر آن آلکساندر
در ملیک وارتانیان بود .این نشریه نیز در چاپخانه خلیفهگری ارامنه آذربایجان و در اندازه های 23 × 15/5
سانتیمتر به چاپ میرسد.
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KOHAK
					
کوهاک (موج)
نشریه مذکور در سال 1297هـ .ش ( 1918م) به سردبیری ه .آرامیانس منتشر می شد .موضوعات اصلی
نشریه مذکور را اطالعات عمومی ،ادبیات و هنر تشکیل می داد.
Baykar
							
بایکار (پيكار)
ابتدا به صورت هفته نامه منتش��ر می ش��د ولی مدتی بعد به شکل نشریه دو هفتگی در آمد .موضوعات
سیاسی و اجتماعی مهمترین مطالب نشریه مذکور بودند که بین سال های 1297هـ .ش ( 1918م ) و 1298
هـ .ش ( 1919م ) در  4صفحه و در اندازههای  28 × 29سانتیمتر به چاپ می رسیده است .متأسفانه درمورد
این که چه کسی سمت سردبیری این نشریه را عهده دار بوده ،اطالعاتی موجود نیست.
ARSHALOOIS
		
آرشا لویس (سپيده صبح)
هفته نامه ای اجتماعی و سیاسی بود که توسط انتشارات انجمن نوجوانان تبریز و با هدف اطالع رسانی
به همین س��نین خاص بین س��ال های 1297هـ .ش ( 1918م ) و  1298هـ .ش (1919م) منتشر می شد.
این نشریه زیر نظر هیئت تحریریهای به فعالیت می پرداخته که در مورد اعضای آن اطالعاتی موجود نیست.
هفته نامه آرش��الویس در  20صفحه و در اندازه  44 × 30س��انتیمتر و توسط چاپخانه خلیفه گری آذربایجان
در  21شماره انتشار یافته است.

پيام بهارستان  /د ،2س ،2ش  / 7بهار 1389

Geghaser
				
گقاسر (به معني زيبادوست)
1
نش��ریه کوهاک یک س��ال بعد یعنی در س��ال  1297هـ .ش (1919م) با عنوان گقاسر تغییر نام داده
و با هیئت تحریریه ای جدید که ریاس��ت آن را موش��غ هوانس��یان از معلمان مدارس ارمنیان تبریز بر عهده
داشت و با هدف ارائه اطالعات عمومی و هنری برای دانش آموزان ارمنی زبان تبریز منتشر شد و چاپخانه
خلیفهگری ارامنه آذربایجان کار انتشار این ماهنامه راکه در  24صفحه و در اندازه  22 × 17سانتیمتر بود
2
به انجام می رساند.

 .1بیگلریان ،همان ،ص . 44 -41
 .2مصاحبه با سورن بانیریان .همان.
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1
Minaret
مینارت
هفت��ه نامه ای ادب��ی ،اجتماعی و علمی بود که بعد ها موضوعات
مربوط به زراعت و کش��اورزی را نیز مورد توجه قرار داد .این نشریه
بین سال های  1298هـ .ش ( 1919م) و  1300هـ .ش ( 1921م)
در چاپخان��ه خلیفه گری ارامنه آذربایجان در  4-2صفحه و در اندازه
های  56 × 36و  49 × 33سانتیمتر و در تیراژ  300به چاپ میرسید.
دفتر این نش��ریه در باغ ملت ارامنه قرار داش��ت و سردبیر آن آراکل
هاروتونیان 2از فارغ التحصیالن رشته معماری دانشگاه پطروگراد بود
3
و از مهندسان رسمی شهرداری تبریز محسوب میشد.

آراكل هاروتونيان،
سردبير نشرية مينارت

هاکافاشیست آکان ترتیک (نامة ضد فاشيستها)
Hakafashiestakan terteik
ترجمان رس��می کمیتة ضد فاشیس��ت ارمنیان آذربایجان بود که زیر نظر هیئت تحریریه ای از اعضای
همین کمیته و بین سال های1322هـ ش ( 1943م ) تا 1323هـ ش ( 1944م) در  4-2صفحه و در اندازه
 .1به معناي مناره.
 .2کاوه بیات و مسعود کوهستانی نژاد ،اسناد مطبوعات (  1320 -1286ه .ش ) ( تهران :سازمان انتشارات اسناد
ملی ایران ) ،1372 ،ص .391
 .3مصاحبه با سورن بانیریان ،همان.
 .4بانیریان ،همان و مصاحبه یا سورن بانیریان ،همان.
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Ashkhadavor
آشخا داور (كارگر)			
						
وداک (جويبار)
Vedak
Haielei
						
هایلی (آيينه)
Heragirner
				
هراگیرنر (تلگرافها)
در مورد این چهار نش��ریه به جز خاطرات ش��خصی بانیریان ،سر دبیر نش��ریه آراود که تنها به ذکر نامی
از آنها اکتفا نموده و چند س��ند دس��تنویس دیگر ،مدرک دقیقتری موجود نمی باشد .این اسناد محل انتشار
و چ��اپ نش��ریات مذکور را تبریز عنوان نمودهاند ولی درباره جزیی��ات آن مطالبی را بیان نکرده اند .احتماال
4
نشریات مذکور بین سال های نخستین 1309هـ ش (1930م) به چاپ می رسیدند.
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 55 × 35و  42 × 30س��انتیمتر و در چاپخانه خلیفه گری ارامنه آذربایجان منتش��ر می شد .این نشریه تا
1
شماره هفدهم به صورت هفته نامه و سپس به شکل سه روزانه انتشار یافت.
هاکافاشیست
نش��ریه مذکور نیز به منزله ترجمان کمیته ضد فاشیس��ت آذربایجان از سال  1944م (1322هـ ش) آغاز
به کار نمود .ابتدا به صورت هفته نامه و س��پس به ش��کل سه روزانه در 4-3صفحه در چاپخانه خلیفه گری
ارامنه آذربایجان و در اندازه های متغیر  55 × 35و  42 × 30سانتیمتر ،انتشار می یافت .حیات این نشریه
2
بیش از یک سال طول نکشید و در سال  1323هـ.ش (  1945م) فعالیت آن متوقف شد.
AREVELK
					
آ ِر ِولک (شرق)
در اصل همان نشریه هاکا فاشیست بود که با نامی جدید و به صورت سه روزانه در موضوعات سیاسی،
اجتماعی و ادبی به حیات خود ادامه داد .این نش��ریه بین س��ال های 1324هـ ش ( 1945م ) و  1325هـ
ش (1946م ) ب��ه منزله ترجمان کمیته ضد فاشیس��ت ها در آذربایج��ان در  4صفحه و در اندازه 44 × 32
سانتیمتر به چاپ می رسید 3.سردبیر آن داویت گئورگیان از ارمنیان تبریز و از رهبران کمیته ضد فاشیست
4
آذربایجان بود.
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Verelk
		
			
ِو ِرلک (پيشرفت)
به صورت هفته نامه و در مضامین سیاسی ،اجتماعی و ادبی در سال 1331هـ ش ( 1952م ) در چاپخانه
خلیفه گری ارامنه آذربایجان در  4صفحه و در اندازه  46 × 30/5سانتیمتر و فقط در  12شماره انتشار یافت.
آرامائیس آرزومانیان صاحب امتیاز و سردبیر نشریه مذکور بود.
		
رافی یرتاسارداکان (به معني رافي جوانان)
Raffi Yertasardakan
در  1358هـ ش س��ال ( 1979م) و به صورت دو هفته نامه با مضامین اجتماعی انتش��ار یافت .این هفته
5
نامه با تعداد صفحات متغیر بین  16 -8صفحه و در اندازه  22 × 33سانتیمتر به چاپ می رسید.

 1رائین ،همان ،ص .48
 .2آرمن بیگلریان (( ،مطبوعات ارمنی زبان در ایران )) پیمان ،ش 5و  ( 6بهار و تابستان  ) 1376ص .126
 .3بیگلریان ،همان.
 .4مصاحبه با سورن بانیریان ،همان.
 .5بیگلریان ،همان ،ص.55

