
 12/07/99اترخی درایفت: 

 14/08/99اترخی پذیرش: 

 (12-7ص)

 

 

 

 

 

 

 شامل قفقازهای زابندر  اصطالح مس یحی دو

 

 گارنیک آ ساطوراین

 

 

 

 چکیده

های در زابن آ واری از زابن gьatIanو  xъančدر این مقاهل به دو اصطالح مس یحِی 

ن در زاب xač    واژهشک برگرفته از در آ واری یب xъančاست. شامل قفقاز پرداخته شده

شت نگارنده در ایددا روش ین ندارد. اش تقاق وجه ر این زابند gьatIanارمین است، ویل 

 این واژه را در زابن ارمین جس تجو کند.   ریشه  است حارض کوش یده
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 درآ مد

پریو آ ینی  بومومردم این مرزبس یاری از ، شامل قفقاز بهاسالم  وروداز  پیشدانمی که میچنان

گسرتش غان ارمین و گریج مبل   وس یهل  بهدر این سزمنی، بیشرت مس یحیت  .نداهمس یح بود

ااستتهایف  های مس یحی به متام این جزیرکتدرجی ی، بهمیالد دوازدمه ات هنمهای از سده ، ام 

داغس تان و اصوالً به مس یحیت  ورود. رجای نگذاشتندو آ اثری از خود ب نداسالم گروید

رواج  به . خنس تنی اشارهاستات فاق افتادهنوایح ساحیل داغس تان  از طریقشامل قفقاز 

گردد. میالدی ابزمی چهارمری ارمین در داغس تان به قرن الکیسای حو   وس یهل  مس یحیت به

 355ساکنان دربند در سال  از سویبه پذیرش مس یحیت « انمهدربند»های یکی از نسخه

س یحی م ن اغت مبل  الی  فع   نزی. پس از این دوره (.Gasanov, 2001: 81 ff) کندمیالدی اشاره می

در  ،ددربند که بعدها به مسجد جامع تبدیل ش این دین اب تأ سیس معبد مس یحیِ ادامه ایفت و 

ل مس یحیت در شام در اشاعه  لکی ابید گفت لکیسای ارمین طوربه. مس تقر گردیداین منطقه 

 ه  ز نتیجرواج مس یحیت در شامل قفقا همم عللیکی از البت ه . استایفا کرده قفقاز نقش بزسایی

 .استهس یایس شاهان ارمنس تان در منطقه بود نفوذ گسرتش

 هش مت میالدیو  هفمت هایسده بهمربوط منطقه این مس یحیت در  رواج شواهدخنس تنی      

ن و ات قر  هاس تقرار ایفت سزمنیدشواری در این اسالم بهویل ابید توج ه داشت که  ،است

 . استرواج اتم  و متام نداش تهمیالدی  13-14

 هایسدهدر  ،شامل قفقاز نوایحس یحیت در م  مرتبط اببس یاری از آ اثر اترخیی  سفانهأ  مت     

های مس یحی و کشف آ هنا گورس تان تنها و استاز آ هنا ابیق منانده اثریفته و از میان ر  بعد

 50های در دهه هاییچننی منونه. در اختیار پژوهشگران قرار دهدهای جدیدی تواند دادهمی

به آ وار دانشمندان یش از مهه ب  و داغس تاینش ناسان ت ابس تانمه  هب میالدی قرن نوزدمه 60و

 گورس تاین 1«تدرال»به انم  در جایی ،«خونزاخ»های در نزدیکیبرای مثال،  .دست آ مد

 ِس ش ناابس تانف، آ اتیِ کیلومرتی این گورس تان،  15-10 در فاصهل  و  کشف شد مس یحی

                                                                            
1 Tadraal  
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داغس تان نگهداری ش نایس ابس تان که در موزه   ارمین ایفت 2«س نِگ چلیپا»یک  1آ وار

به  اینوش تهدیگر اب  چلیپاس نگش ناسان داغس تاین دو س تانگروه اب 1957سال  شود. درمی

های دمه و ایزدمه میالدی سدهق به گریج کهن در نزدیکی هامن تدرال پیدا کردند که متعل  

گوایی رواج  ی ایفت شد کهدیگر آ اثر های آ واردر دهکدههای بعد نزی در دهه. است

نزدیکی در چلیپاس نگی  :اندمجهلآ ن ؛ از های دور در این منطقه استدر گذش تهحیت مس ی 

این است صلیب عییس » که بر روی آ ن عبارِت ای کوچک نوش تهس نگنزی مدرسه خونزاخ و 

در نزدیکی  (.ff 201 :1963)  آ اتیفنوش ته  به .استبه زابن گریج نگاش ته شده «مس یح

 .استهمجمری مفرغی ایفته شدنزی  3«تیدبه»یک معبد مس یحی در های ویرانه

پای مس یحیت ابید توج ه داشت که      در  در آ اثر ابس تاین اکوش و پژوهش در ابب رد 

جنام این زمینه جس تجوی اکیف شاید در اوقرار دارد و هنوز چنان که ابید بتدایی آ نمراحل ا

چون گسرتش وجدیدتری از چند آ اثر چندان دور،ای نهامید است در آ ینده ،استنشده

 ای افکند.های اتریک این موضوع پرتو اتزهمس یحیت در این مناطق ایفت شود و بر گوشه

 حبث

شامل قفقاز و مردم  گوانگونهای پای مس یحیت در زابنرد   ،ش نایساز آ اثر ابس تانغریبه

نوز ه  های زابین نزیدهدااین  که متأ سفانه شودهای خاص دیده میها و انممهچننی در جاینام

 .اندمند مطالعه نشدهطور نظامبه

که از است « صلیب» معینِ به xъanč   واژه ،آ وارقوم مس یحیت در میان  نشانه  گوایترین      

xač‘  های آ واری این اصطالح در گویش های دیگرِ گونهاست. زابن ارمین وام گرفته شدهدر

یعین  دیرابز، از ارمین در ‘xač شود. واژه  دیده می gъanč و   xanč،xančIهای به شلک

که اصطالیح است کنون، تنها ات – تورات ترمجه  ماننِد  –زابن   اینآ اثر مکتوِب ترین کهن از

پیش نهاد  یاکنندهقانع وجه اش تقاقواژه هنوز این برای . در این زابن اکربرد داردصلیب  معینِ به

                                                                            
1 Avar 
2 xač‘k‘ar 
3 Tidbeh 
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ه اخریاً این زابن ابشد. البت   1رالیه  یاصیل ارمین و ای اثری از ز  ظاهراً ابید یک واژه  است؛ نشده

ش نایس زابن فرهنگ ریشهزودی در است که بهاین واژه نزی مطرح شدهایراین بودن  گزینه  

 .آ ن حبث خواهد شد تفصیل درابره  ، بهاین سطور نگارنده  اثِر  ،فاریس

به هامن  3لکیدر  ،qqanč شلکِ به 2در درگیینمجهل های دیگر قفقاز ازدر زابناین واژه      

Абдуллаев , . ـاست )نکثبت شده xač شلکِ به 5و لزگی 4و در اودی qqanč یعین ؛گونه

ارمین راجی  واژه  وام مهنی صلیب ه  و تریک منطقه نزی برای پندار  های ایراین(. در زابن197 :2015

. جالب است haçو  xaç ، kaçآ انتویل  ، در تریکِ xāčهای کردی )کرماجنی( گویش است: در

و  خاچ هایِ شلکمیالدی در فاریس بهایزدمه از قرن که این لغت ارمین برای مفهوم صلیب 

 آ مده است. «خاچوار»و  «پرستخاچ» مانندِ یب غالبًا در لکامت مرک   و خاج

ابید خاس تگاه ارمین داش ته ابشد  اصطالحات دیین مس یحی که ظاهراً  گروهواژه  دیگری از      

gьatIan ترکیِب  واژه، نیاز ا ،است «معبد مس یحی» معینِ زابن آ واری به در gьatIan-kъo 

 ,Gasanov)« یکشنبه»و دارای معنای اصطالیح « لکیسا روزِ »فظی الل  حتت معینِ هرا دارمی ب

2001: 82; Саидова, 2008: 120 .)آ واری  های کنوینِ است که در بریخ از گویش ذکرن ایشا

است و به فاریس گرفته شده ابزارگردد که از بیان می bazar-kъoمفهوم یکشنبه اب واژه  

 .اشاره دارد «ابزاریکشنبه»

گونه مجهل گریج، هیچهای قفقازی، اززابندر  لک یطوربهآ واری و در  gьatIanواژه       

 گرفنت نظر دراب  نی؛ بنابراارتباطی داش ته ابشدتواند فاریس ای تریک نزی منی اب ،توجیهیی ندارد

منشأ  این  گزینه  احامتیلِ  ،غان ارمین در اشاعه  مس یحیت در داغس تان و شامل قفقازنقش مبل  

 . استزابن ارمین  واژه

                                                                            
1 substrate 
2 Dargin 
3 Lak 
4 Udi 
5 Lezgi 
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های . پندارهدادتوان به دست این واژه منی ریشه  توجیه مناس یب برای  لیکن در زابن ارمین     

 atIanьgاب  آ واییو از نظر  1اندیوانین و ایراین هایدر این زابن برگرفته از زابن معبدو  لکیسا

 . مهخواین ندارند

اب در  چننی است:است به نظر نگارنده رس یدهاین واژه  وجه اش تقاقکه برای پیش نهادی      

« گدا»یعین  paкъir/gьaкъirهای آ واری )مثاًل در گویش p/-gь- آ وایینظر گرفنت نوسان 

 شلکِ را به gьatIan توان منشأ  لغتِ می«( پیاز»یعین  per/gьerو ای  ، عریبفقریِ  واژه  از 

patanهامن ابید * ابزسازی منود که patan   ه از نظر معنایی توجیه در زابن ارمین ابشد. البت

، «پوشش» ،«لفافه» معینِ در ارمین به patanزیرا  است؛این مس ئهل اب دشواری روبرو 

اگر این حدس  نی؛ بنابرااسترود و مهواره جنبه  دیین داش تهبه اکر می «حصار»و  «کفن»

و  «معبد»به « حموطه  جدا» ای «جای پوش یده» از گفت این اصطالح ابید درست ابشد

ل معنایی « پرستشگاه»  .استایفتهحتو 

زیرا از  ؛فریض دارد ی جنبه  ارمین ات حد   در patanآ واری اب  gьatIan ، ارتباطمههایناب     

ال پیش ؤ ساین تفسری کنمی ابز  «حصار» معینِ ارمین را تنها به patan  اگرنظر معنایی حیت  

نگارش هنگام اند. انتخاب کرده انمناس یب را واژه  برای معبد چننی مبلغ ان ارمین آ ید که چرا می

 پانوشتِ به  توج ه مراآ قای امری ضیغمی  ،بنده قرحیه  خوش دانشجوی ،این نوش تار آ خرین نسخه  

حبث  هنگاماس تاد فقید آ ن  ،آ جناکه در  جلب کردند (n. 1 ,110 :1944) هنینگاز  ایمقاهل

. استاشاره کرده« اکخ» عینِ مبهفدن عریب  به واژه   ،ایوان در فاریس لکمه   وجه اش تقاق درابره  

ل قانون در زابن آ واری اگر  نظر  را آ واری( paкъir < )فقری عریب  p به آ غازیf   آ واییحتو  مد 

 -apadānaقس. ) استس تخراج شدها افدانعریب که از مجع مکرس  فدنِ پس داش ته ابش می 

 .ل ایبدحتو   gьatIan  به سپسو  padan* راحیت بهتواند بهمی در فاریس ابس تان(

 

 

                                                                            
 «.حمراب»و « معبد»، «لکیسا»معیِن به ترتیببه baginو  i‘ecłeke ،arčta مجهل لکامیت مانندِ از  1
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On Two Christian Terms in the North Caucasian Languages 

Garnik Asatrian 
Russian-Armenian (Slavonic) University 

Abstract 

The article discusses two religious Christian terms in the North 

Caucasian languages, primarily in Avar, having an obvious Armenian 

background, xač‘ (cross), and gьatIan. If the first ascends undeniably to 

Armenian xač‘, the second one defies a convincing interpretation. The 

author tries to trace its origin to a tentative Armenian protoform. 
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