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  پيشگفتار
  

  تأليفضرورت 
نخـستين دسـتور زبـان      ،  اسـت روي دانشجويان و دانـشگاهيان گرامـي         كتابي كه پيش  

زبـان فارسـي اسـت كـه نظـام دسـتور زبـان               با توضيحات و مطابقهاي دستوري    ارمني  
 معاصرسي  شنا  زباناصول علم     از گيري  بهره  از روش آموزشي و با     استفاده ارمني را با  

 و از سوي سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم انـساني     كند ئه مي به شكل جامعي ارا   
  .شود منتشر مي) سمت( دانشگاهها

شـود و    زبان ارمني به لحاظ فراگيري آن، يكي از زبانهاي دشوار محسوب مي           
 با تكيه بر آموزش دستور زبان       خصوص در مراحل مقدماتي، عموماً     ه ب ،آموزش اين زبان  

  .گيرد پردازد، انجام مي  به تحليل و بررسي دستوري ميو كتاب آموزشي دانشگاهي كه
دستور زبان حاضر، با توجه به نياز دانشجويان زبـان و ادبيـات ارمنـي دانـشگاه                 

  ـ مطالعـات ارمنـستان   ـ  شناسي  در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ارمني1اصفهان
يقـي و معلمـان     مطالعـات تطب  سـي بـراي     شنا  زبان، دانشجويان رشته    )در آينده نزديك  (

  . مدارس ارامنه تهيه شده است
هاي هبراي چند هزار دانـشجوي ايرانـي مـشغول بـه تحـصيل در دانـشگا                اين اثر 

  . استجمهوري ارمنستان نيز تنها كتاب درسي دستور زبان ارمني با توضيحات فارسي
بسياري از دانشجويان، اساتيد و پژوهـشگران داخـل و خـارج از كـشور بـراي                 

عـدم  علـت    هعات تطبيقي، آموزش و تدريس زبانهـاي ارمنـي و فارسـي، بـ             مطال انجام

                                                                                                                             
گـروه زبـان و ادبيـات ارمنـي دانـشگاه اصـفهان را              بخش عمـده دانـشجويان      هاي اخير،    طي دهه   1.

  .ده استشسيس أ ت1338اين گروه در سال . دهند زبانان تشكيل مي فارسي
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 مـسائل  برخي از آگاهي و تسلط كامل به شباهتها و تفاوتهاي دستوري اين دو زبان و              
دسـتوري بـا مـشكالت و دشـواريهايي         معادلهـاي    اصطالحات و جايگزيني  مربوط به   

دهـه مطالعـه و   اندوختـه يـك   ، اين وظيفه مهم را بر عهده گرفته و بخشي از اند  مواجه
سان، شنا زبان حضور پژوهشگران، تحصيل در محضر اساتيد داخل و خارج از كشور را به

  . كنم مندان زبان و ادبيات ارمني تقديم مي هدانشجويان و عالق
شناسـي  اژشناسـي و تكو    آواشناسـي، واژه  : در اين اثر ساختار دستور زبـان ارمنـي        

م ارزشهاي فارسي و انگليسي اصطالحات دستوري، مثالهـا         زبان ارمني همراه با ه    ) صرف(
منظور بازدهي مضاعف اين اثر قسمتهايي از ادبيـات نظـم و    به. ده استشارائه  و تمرينها 

  . ايم نثر ارمني را در بخشهاي مربوط به تمرين نكات دستوري در پايان هر فصل آورده
انـد   جه قرار گرفتـه    يك مبحث علمي مورد تو     عنوان  بهمطالب و مباحث كتاب     

ســي، تــصوير جــامع و شنا زبــانهــاي مختلــف  و ســعي شــده اســت بــا تكيــه بــر نظريــه
  .دشوقانونمندي از نظام دستور زبان ارمني ارائه 

ده است مطالب كتاب به زبان سـاده بيـان گـردد تـا خواننـدگاني كـه            شكوشش  
از سـوي   . كننـد ده   انـدك اسـت نيـز بتواننـد از آن اسـتفا            هاي دستوري آنها نسبتاً    دانسته

  . ده استشديگر تمامي جوانب فرعي مسائل دستوري نيز بررسي و جزئيات الزم ذكر 
اوري ميـان جمهـوري   بر اساس يادداشت تفاهم همكاري علمي، آموزشي و فنّ    

تان، گروه زبان و ادبيات ارمني دانشگاه اصفهان تنهـا          ساسالمي ايران و جمهوري ارمن    
اوري ياد  هاي همكاري علمي و آموزشي و فنّ       ه برنامه مرجع رسمي دانشگاهي در زمين    

و فرزانـه   در راسـتاي فرمايـشات رهبـر معظـم          اين اثر كوچـك     اميد است   . شده است 
 ،سال نوآوري و شكوفايي در  انقالب اسالمي درخصوص رسالت پژوهشي دانشگاهها       

ل واقـع شـود و كليـدي بـراي تحـصي          فيد   پژوهشي م  ـ توسعه فعاليتهاي علمي  منظور    به
دانش زبان و سرآغازي در جهت توسعه هر چـه بيـشتر فعاليتهـاي علمـي پژوهـشي و                   
گسترش روابط فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسـالمي ايـران و جمهـوري ارمنـستان               

ايـن مهــم بعـد از صــدها سـال حــضور خويـشاوندان ديرينــه ارمنـي در كــشور      . باشـد 
ادبيــات ارمنــي در  سـال تــدريس زبـان و   50جمهـوري اســالمي ايـران و نزديــك بــه   
  .دانشگاه اصفهان، تاكنون تحقق نيافته بود
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  اهميت آموزشي و پژوهشي 
 اقتـصادي جمهـوري اسـالمي ايـران و           و سياسـي  ،علمـي و فرهنگـي     گسترش روابـط  

هـاي اخيـر و از سـوي ديگـر       و همسويي منافع دو كشور در دهـه       1جمهوري ارمنستان 
شناسـي،   شناسي و شـرق   وهشهاي ايران مطالعات و پژ  براي   ارمني   مĤخذاهميت منابع و    

  .تقاضا براي يادگيري زبان ارمني را افزايش داده است
 ارمني، از سده پنجم ميالدي، نقش منحصر بـه فـردي            مĤخذبسياري از منابع و     

شناسي و زبانهـاي ايرانـي       ايران،   برخي از جوانب تاريخ ايران     يرا در بازسازي و احيا    
  .كند ايفا مي

نيم قرن تدريس زبان و ادبيات ارمني در دانشگاه اصفهان، توسعه اين رشته در              
سطح كارشناسي ارشد و حضور چند هزار دانشجوي ايرانـي مـشغول بـه تحـصيل در                 

هاي مختلف دانشگاههاي جمهوري ارمنستان ضرورت يادگيري زبـان ارمنـي را            رشته
  .زبانان افزايش داده است در ميان فارسي
 يا ترجمه در    تأليف ارزشمندي به صورت     مĤخذ ميالدي منابع و     مپنجدر سده   

وسـيله زبـان     ههاي علوم تاريخي، فلسفي، رياضيات، پزشكي، نجـوم و الهيـات بـ             زمينه
  . براي آيندگان به ميراث باقي مانده است)گرابار(ارمني قديم 

زبــان ارمنــي معاصــر بــه لحــاظ نظــام آوايــي، واژگــاني و دســتوري خــود، در 
جانبـه زبـان    مطالعـه همـه  . سي همواره مورد توجه قرار گرفته است شنا  زبانهاي  پژوهش

دن قانونمنـديها و آگـاهي از       كـر  و بـه آشـكار       داردارمني اهميت نظري و كـاربردي       
سي و در مجمـوع     شنا  زبانپايان اين زبان جهت مطالعات و پژوهشهاي علم          گنجينه بي 

  .)æ³ÑáõÏÛ³Ý ¶., 1964 (كند فيلولوژي كمك مي
سان ايراني، تاكنون اطالعات بـسيار انـدكي        شنا  زبانات و تحقيقات    تأليفبر اساس   

                                                                                                                             
 ميليــون نفــر جمعيــت 7/3كيلــومتر مربــع وســعت و بــا  800 هــزار و 29 نــستان بــاجمهــوري ارم  1.

اين كشور از شـمال  . استاتحاد جماهير شوروي سابق  ترين جمهوري بر جاي مانده از كوچك
جنـوب غربـي بـا    از  از غـرب بـا تركيـه و    ،از شرق با آذربايجان با گرجستان، از جنوب با ايران،

محصور در خـشكي    اين كشور به لحاظ جغرافيايي.مرز است جمهوري خودمختار نخجوان هم
  .است و هيچ ارتباطي با آبهاي آزاد ندارد
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 سـان شنا  زبانكه زبان ارمني همواره مورد توجه        ده است، در حالي   شدرباره زبان ارمني ارائه     
، هراچيـا   3، يـوزف كارسـت    2، آنتـوان مـي    1نريش هيوبـشمان  يمعروف جهان مانند هـا    

 زبان ارمني يكي از موضوعهاي مهـم در       . ه است  بود 5 كئورگ جاهوكيان   و 4آجاريان
  . سي تاريخي و تطبيقي بوده استشنا زبانپژوهشهاي مربوط به زبانهاي هند و اروپايي و 

 نيـز اهميـت     در مطالعات مربوط بـه زبانهـاي پـارتي و ميانـه ايرانـي             زبان ارمني   
 بــسياري از  ايرانــي در زبــان ارمنــي،6هــاي  وام واژهوســيله بــه. فراوانــي داردپژوهــشي 

هاي ايراني كه فراموش شده يا در متون پهلوي، پـارتي و ديگـر زبانهـاي ايرانـي                   واژه
هاي ايراني در زبان ارمني  برخي از وام واژه. شود ، بازسازي و احيا مي  ه است دشثبت ن 

  .استهاي ايراني  تنها نمونه موجود براي بازسازي شكل اوليه واژه
هـاي كوتـاه نوشـته     يرانـي قـديم و ميانـه، واكـه    با توجه بـه اينكـه در زبانهـاي ا      

هاي ايراني موجـود در      شدند و برخي از حروف نيز شبيه يكديگر بودند، وام واژه           نمي
هـاي ايرانـي     زبان ارمني براي  قرائت صحيح و پي بردن به معنا و مفهوم درسـت واژه               

 وام  بـر روي ايـن    ختيشـنا   زبـان تحقيـق و پـژوهش      . ستنقش كليدي و مهمي را دارا     
  .كردگزيني معاصر زبان فارسي نيز كمك شاياني خواهد  ها به روند واژه واژه

مطالعات تطبيقي زبانهاي هند و اروپايي و       براي  اميد است كه اين اثر كوچك       
 ن، اسـاتيد و   در پايـان از مـسئوال      7.سـي تطبيقـي مفيـد واقـع شـود         شنا  زبـان پژوهشهاي  

مـا را يـاري    انتشار اين كتاب   ي مراحل  تمام  كه در  »سمت«كارشناسان محترم سازمان    
  .نمايم مي و سپاسگزاري صميمانه تشكراند،  دهكر
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