
  

  

  

  

  

  يني يكديگري آ-ثير روابط ايرانيان و ارمنيان بر رفتارهاي فرهنگيأت

  
  علي بلوكباشي

  

 

  مقدمه

ي مشترك و همگاني ميان دو گروه قومي ايراني و آيين -در اين گفتار به برخي عناصر فرهنگي

 ها و نهادهاي اجتماعي، فرهنگي، ديني، حكومتي و گيري و تكوين سازمان ارمني از آغاز شكل

در پايان . صورت كوتاه و فشرده اشاره خواهيم كرد هاي ايران و ارمنستان به نظامي در سرزمين

 كه ايرانيان و ، دوران كهن رازي مشترك بازمانده اآيين -هايي از رفتارهاي فرهنگي گفتار نيز نمونه

  .م گفتدارند، باز خواه  در مواقعي خاص از سال برپا ميآيينصورت جشن و  ارمنيان هنوز به

  

  روابط تاريخي 

 يكديگر ايام باترين   بزرگ و كهن ايراني و ارمني از قديمةتاريخ حيات اجتماعي مردم دو جامع

هاي ذهني و علمي زندگي   رفتاري مشترك را در عرصهة و شيونبش فكريآميخته بوده و يك ج

ز در سرزميني گسترده  و ارمني از ديربايدو گروه قومي ايران. ه استجمعي مردم آنها پديد آورد

زيستند و گاه جنگ و ستيز و زمان صلح و آرامش با يكديگر روابط نزديك  در كنار هم مي

و پس از آن پادشاهي هخامنشي ) م.پ ٥٥٠ -٧٠٥حدود (دم تاريخ، دولت ماد  در سپيده. داشتند
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اله اشكانيان  س٤٨٠ پارتيان و حكومت ةدر دور. راندند بر اين دو ملت فرمان مي) م.پ٣٢١ -٥٥٩(

تا كشته شدن اردوان بنياد نهاد  اشك اول رادولت اشكاني  كه  ي، يعني از زمان)م٢٢٤م تا .پ٢٥٦(

هاي پيوند اجتماعي، فرهنگي و ديني مردم  پنجم و روي كار آمدن سلسله پادشاهي ساساني، رشته

شاهزادگان اين  شماري از ، اشكانيةدر دور. تر و استوارتر از پيش شد اين دو جامعه نزديك

نيز عاليق معنوي ) م٢٢٤ -٦٥٢ (راندند و در دورة ساساني فرمان ميدودمان بر سرزمين ارمنستان 

نان را به ايران زمين و فرهنگ مردم آو روابط نزديك دو ملت ايران و ارمنستان، ارامنه و فرهنگ 

  .داد ن پيوند ميآ

وران پيش از گرويدن ارمنيان به دين هاي آغازين همزيستي مردم ايران و ارمن در د در سده  

ثير أاين ت.  ارمني گذاشتةثير بسيار ژرفي بر فرهنگ و انديشأ ايراني تةمسيحي، فرهنگ و انديش

دهي الگوهاي ذهني  در واژگان زبان ارمني و اصطالح ديواني، حكومتي، سپاهي و حقوقي و شكل

كه هنوز بقاياي  طوري ، بهه استر بودي، بسيار چشمگيآيين -ويژه در رفتارهاي ديني و علمي، به

ي و فرهنگ آيينها و مناسك  اي از جشن  پارهةها و باورهاي ديني ايرانيان باستان را در عرص انديشه

  .توان مشاهده كرد  ارمنيان ايران و ارمنستان ميةعام

 و) م١ -م.پ١٨٩ (٢، آرتاكسياد)م. پ٣٣١ -٤٠١حدود  (١دودمان پادشاهي اورنتيان  

نگاران ارمني همه خاستگاه ايراني داشتند و خاندان  كه بنابر گزارش تاريخ) م٥١ -٢٣٨ (٣اناشكاني

از تبار هخامنشيان بودند، در نزديك كردن دو فرهنگ ايراني و ارمني و گسترش نيز اورنتيان 

  . ارمني نقش بزرگي ايفا كردندةايراني در جامعفرهنگ 

  

  ي آيين -اشتراكات فرهنگي

 نخست پيش از ميالد ة ارمن، در سدآيين ارمني و دين و ةوصيف وضعيت جامع در تناسترابو

نويسد كه ارمنيان در رفتارهاي ديني و مذهبي خود به ايزدان و الهگان ماد اعتقاد داشتند و در  مي

  .كردند پيروي مياز آنان شان  يآيينرفتارها و مناسك مقدس 

ن مسيح با ايزدان و الهگاني چند، ازجمله  به مسيحيت و پذيرش دييدنارمنيان پيش از گرو  

در معابدشان نيايش را  اعتقاد داشتند و تنديس آنها ٦»اهگن« و ٥»آناهيت«، ٤»آرامزد«ايزدان سه گانه 
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خدايان سه گانه و ايزدان و الهگان ديگر مانند مهر، نانه، تير و اسپندارمذ، كه همه . كردند مي

 دراز، از زمان مادها به اين سو كه ارمنستان زير سلطه و فرمان هاي  در دوره،خاستگاه ايراني داشتند

 اساطيري پيش از ةهاي ماد و هخامنشي و اشكاني بود، جاي ايزدان و الهگان ارمنيان دور دولت

 فرهنگ اساطيري بومي ة از اينكه الهه عشق و باروري ارمنيان در دور مثالً،تاريخ اين قوم را گرفته

دانيم كه ايزد بانوي  است آگاهي نداريم، ليكن مي  شده  و چگونه پرستش ميآن قوم چه نام داشته

  . به اين الهه خواهيم پرداخت، جاي الهه بومي ارمنيان را گرفتايراني آناهيت، كه بعداً

خدايان و  «ةهم» پدر«و »  آسمان و زمينةآفرينند« ايزد بزرگ و اصلي ارمنيان، ،آرامزد  

نام او   پانزدهمين روز هر ماه بهو ايزد ايرانيان بود -زدا يا اورمزد، بزرگديگر همان اهورام» الهگان

ي ها  در ارمنستان عليا قرار داشت و آرامگاه٧معبد آرامزد و تنديس او در دژ آني. شد ناميده مي

 ايزد آرامزد در چند -معابد ديگري از بزرگ. آرتاكسيدها را در پناه و محافظت خود گرفته بود

 وجود داشت و مردم براي زيارت و نيايش او به ٩ و بگاران٨ويژه در بگاوان ه ارمنيان، بمركز ديني

  .رفتند آن معابد مي

 اوستايي ايرانيان بود كه ة همان اله،اند  نوشته١٠ كه يونانيان نام او را انائيتيس،آناهيت ارمني  

 ةبخش، مادر هم منستان، زندگيفره و زندگي ار«ترين الهگان و   دختر آرامزد و ستودهرا او يانارمن

، در )ارزنجان (١١ناهيت را از ديرباز در ارزآارمنيان . اند توصيف كرده» خردها، خيرخواه نژاد بشر

هاي فرات در يك قرن پيش  ، محل سرچشمه١٢اند و ايالت آكيليزن كرده  نيايش مي،غرب ارمنستان

هاي زرين اين   تنديس.ا شهرت تمام داشت آناهيت در آنجدشد و معب از مسيح، انائيتيس ناميده مي

پادشاه اشكاني . شدند  نگهداري مي١٥ تارونة در ناحي١٤و در آرتاشات ، پايتخت١٣الهه در ارتختا

ناهيت، دختر آرامزد به معبد او آناهيت بودند و هر سال به زيارت ايزدبانو آ الهه ةارمنستان سرسپرد

 زيارت او را در استخر فارس آيينين اعتقادي داشتند و شاهان ساساني ايران نيز يك چن. رفتند مي

ناهيت، در ميان آويژه  ه اهميت خدايان، بةمورخ ارمني آگاتانگلوس دربار. نددآور جا مي هر ساله به

 ارمنيان اين روز را .كند ارمنيان از زبان تيرداد در مكالمه با كشيش مسيحي گرگوري منور نقل مي

 ١٦پاشي واردادار گرفتند و آن را جشن آب  عيد پاك جشن ميدر چهاردهمين هفته پس از

در جشن وارداوار ارمنيان به . است  ن ارمنيان بازماندهااين جشن تا اين زمان نيز در مي. ناميدند مي



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم46

 كه ، تركيه گاوي را١٧د و ارمنيان درسيمنافكند پاشيدند و همديگر را در آب مي يكديگر آب مي

ناهيت آي مربوط به آييناند كه نمادهاي  احتمال داده. كردند داشت قرباني ميداغ ستاره يا هالل ماه 

بانوي « مري بويس در آرامگاه پير ةبنا بر نوشت.  ايشتار فرهنگ ميان رودان گرفته شده باشدةاز اله

طبق سنت م ١٩ناهيتا الهه آب تعلق داشت، زرتشتيان يزد تا سده آ با اردويسور ، كه احتماالً»پارس

  .كردند م گاوي قرباني ميقدي

گ پارتيان به فرهنگ ديني ارامنه ن از فره،ترين ايزدان ارمني  سومين ايزد و عمومي،واهاگن  

واهاگن همان ايزدي است كه در اوستا . درآمده بود و پرستشگاه مخصوص به خود داشت

يا » واهاگن«. شد و در زمان پارتيان ورثغن ناميده مي) يعني بهرام، ايزد پيروزي و جنگ(ورثرغن 

پنداشتند و او را   تندر پيروزي ميةاست، اله» ورثرغن «ةصورت ديگر كلم را كه به» واهاغن«

ر و لولكو نژادي از موجودات فراطبيعي است كه در متون ف١٩»كجك«. اند هم ناميده) دلير (١٨»كج«

اين واژه . زيست ها مي ها و شكارگاه او در كوهستان .است   ياد شدهتاريخي ارمني و گرجي غالباً

گويد ايرانيان از آنها  داند و مي  كجك را ارواح پليد زيانكار مين اصيل ارمني دارد و كريستنسةريش

  پيروزي واهاگن در اقيانوسي كه احتماالًة ارمنيان الهةبنابر عقيد. كنند ياد مي» از ما بهتران«عنوان  به

نام اين ايزد خوانده   و هفتم هر ماه ارمني به روز بيست.است  درياي فراخكرت بود زاده شده

  .است  شده مي

ي وارد فرنگ ارمني شد آييناز ايزدان و الهگان مشترك ديگري كه از فرهنگ اساطيري،   

 آيين .، بانوي آسمان هستند٢٠»نانه«و ايزدبانوي ) ميتراي اوستايي ايراني ميانه(» مهر«يا » ميهر«

مهر در .  ارمنستان راه يافتة هخامنشي به ميان مردم جامعةر دور نخستين بار دميترايي احتماالً

نام هفتم و روز هشتم هر ماه تقويم . سنجش با الهگان ديگر در ميان ارمنيان نقش ثانوي داشت

 ارمني مسيحي نام روز بيست و يكم ماه هفتم ارمني را ةدر جامع. است  نام مهر ناميده شده ارمني به

بنابر . گرفتند ناميدند و آن را جشن مي مهرگان بزرگ در تقويم زرتشتي مي يعني همان ٢١مه كان

عنوان پيشكش  هزار كره اسب به بيست ميترا ساتراپ ارمنستان ة استرابو به هنگام جشن ساالنةنوشت

 در پيمانش با ، پادشاه اشكاني ارمنستان،تيرداد اول. فرستد مردم ارمنيا به دربار شاهنشاهي ايران مي

 ، بعدةچند سد. خواست ها، ياري مي م، از ميترا نگهبان زرتشتي ميثاق٦٦ور رم در ت، امپرا٢٢نرون
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، خداي آتش يوناني، همانند ٢٣نگاران قديم ارمني مانند موسي خورني مهر را با هفائستوس تاريخ

معناي  ، به٢٤ ارمني مهينةواژ.  واهاگن آوازه مهر را از يادها برد و جاي او را گرفتظاهراً. دانستند

معبد مهر تا زمان مسيحي . است   مهر در زبان ايران باستاني گرفته شدهةتكده، از صورت كهن واژب

  . درجان ارمنستان برقرار بودة در ناحي٢٥شدن ارمنيان در بغاياريچ

 از ناناي نام اين احتماالً.  ارمني و از دختران آرامزد بودان بانو-يكي ديگر از ايزد» نانه«  

نانه خاستگاه در اساطير هند و آريايي و  .است  معناي مادر گرفته شده يت و ننه فارسي بهسنسكر

 ارمنستان عليا بود، نام نانه در ٢٦نام او در شهر تئل معبدي به. است   ويژگي مادرانه داشتهظاهراً

  .است  هاي عاشقانه ارمني قرون وسطي آمده داستان

  

  هاي مشترك  جشن

داشتند و آن را منبع نيرو و  پنداشتند و پاس مي ارمنيان آتش را مقدس مي  واز ديرباز ايرانيان

 ارواح خبيث و ةيدي و آلودگي و دوركنندل پةكنند  تاريكي و سياهي و پاكةروشنايي و زدايند

  افروزي بوده  ارمني، جشن آتش-هاي مشترك كهن ايراني  يكي از جشن.انگاشتند زيانكار مي

ماه نهم و روز نهم تقويم . ناميدند  مي٢٨ و ارمنيان آهكان٢٧انيان آثركانهاين جشن را اير. است

 ناميده شده» آهكي«و ماه نهم ارمني » آتش و نام فرشته آتش:  آذر- آتر-آثر«اوستايي زرتشتي آذر 

را كه از اعياد زمستاني بود كه با آتش » آذر جشن«ايرانيان زرتشتي روز نهم از ماه نهم، يعني . است 

 ةو ارمنيان آن را در نيم) معبد زرتشتي در دوره اسالمي (٢٩ن بوته و ترقه در بيرون در مهرزد

با تشريفات خاص برپا » ديارندارج« يا ٣٠نام تيرن اندارج  فوريه بهسيزدهمزمستان و در شب 

 مراسم اين جشن بسيار. خوانده شد» درندز«و » ترانتاز«ستان مناين جشن بعدها در ار. داشتند مي

  .داردشباهت  زرتشتيان در دهم بهمن ماه ةبه مراسم جشن سد

هاي كليساي ملي   جشنةها در زمر  برخي پيرايهاجشن درندز در فرهنگ ارامنه وارد شد و ب  

 در غروب ،اش رنگ مسيحي گرفته  كه بن مايه،اكنون ارامنه هر ساله اين جشن را. ارمني درآمد

 به يادبود ورود حضرت مريم مقدس همراه با حضرت مسيح  بهمن ماه٢٤برابر با / وريهف ١٣روز 

بندي گذرگاه با مشعل و  المقدس و استقبال از آنها با افروختن آتش و آذين چهل روزه به بيت
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اند با  هاي بوته را كه در حياط كليسا چيده  كپه،در اين جشن. گيرند چراغ، در كليساها جشن مي

آتش اين . زنند آورد، آتش مي  كه مقام روحاني ارامنه از محراب كليسا مي،اي شمع افروخته

ي را هر دو قوم ايراني و ارمني از دوران كهن مقدس و متبرك آيين -ها و مراسم عبادي جشن

  . اند انگاشته خشي ميب  خاصيت قدسيانه تندرستي و آرامشداراياند و  پنداشته مي

 آخر ةشب چهارشنب(سوري   آذر جشن، سده و چهارشنبهي مانندآيينايرانيان آتش مراسم   

 ارامنه آتش و آب را. دادند كردند و خاكستر آن را به آب روان مي را با آب خاموش مي) سال

پاك ) آب(افكندند، بلكه به اشك برادر  ك نمياانگاشتند و خاكستر را بر خ خواهر و برادر مي

مرغ در مرغداري  ني محصول در مزرعه، فزوني تخمخاكستر آتش درندز را براي فراوا. كردند مي

 ارمنيان ايران به .پاشيدند بال از چهارپايان و خوب بارور شدن آنها روي چهارپايان مي و دفع درد و

هنگام ترك كليسا پس از جشن درندز، هر يك شمعي يا فانوسي را با آتش افروزان در حياط 

  .ندبرد كردند و به هر خانه مي كليسا روشن مي

  

  جشن باركندان يا برغندان 

آشوب «هاي گوناگون جهان روزهايي در سال هست كه نماد و مظهري از  گاهشماري فرهنگ در

 با گردش ماه، فصل يا سالي ديگر و با نوعي دگرگوني  معموالً،اين روزها. روند شمار مي به» ازلي

مردم نظم و نظام معمول در اين روز  در .در روال و نظم و حالت زندگي و طبيعت همراه است

كنند و در آن به جشن و شادي و  زنند و كارهايي بيرون از عرف و قاعده مي زندگي را بر هم مي

 ٣١شناسي اورجي اين روز عيش و عشرت را در ادبيات مردم. پردازند پرخوري و شادخواري مي

يا » سيزده فروردين «ين يكاي از روزهاي اورجي بازمانده از دوران كهن در ايرا نمونه. نامند مي

 مردم از ٣٤ جداگزينية روزدوازده ة، يا حد فاصل ميان دور٣٣ يا آستانه٣٢، روز گداز»سيزده نوروز«

 ٣٥كار و فعاليت روزانه در يك سال گذشته و كهنه و آغاز سال نو و بازگشت به جامعه و پيوستن

ري روز برغندان يا گست؛ و ديدوباره به كار و فعاليت اجتماعي منظم و منسجم در جامعه ا

گيري، يعني   آخرين روز ماه قمري شعبان، كه از روز بعد آن ماه رمضان با روزهةاندازان، هفت كلوخ

  .شود پرهيز از خوردن و آشاميدن در روز، با نظم و ترتيبي خاص آغاز مي
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زدهم دهم و يا/  پنجم هجري قمريوهاي چهارم  اندازان يا برغندان از سده جشن كلوخ  

بيهقي در كتاب تاريخ خود به اين جشن با نام . است  ميالدي در ميان مسلمانان ايران معمول بوده

انداز كه ماه رمضان  امير به نشاط اين جشن و كلوخ«: نويسد كند و مي اشاره مي» انداز كلوخ«

زه را كار بود، پس ماه رو كرد و نشاط شراب مي ها تماشا مي نزديك بود بدين كوشك و بدين باغ

نزاري قهستاني از شاعران اسماعيلي مذهب سده هفتم و . »بساختند و روز دوشنبه روزه گرفتند

 مثالً. است  نوشي در آن بارها ياد كرده از اين جشن با نام برغندان و باده) ق٦٤٥ -٧٢٠(هشتم 

  : گويد مي

  استرمضان مي رسد اينك دهم شعبان     ستن داـد مه برغنــمي ببارد و بنوشي

  وردنـايد خــور بمانيم به روزي كه نش    ساقيا باده بگردان كه فلك گردان است

  )٦٩٥/ ١نزاري قهستاني، (                        

  :گويد يا مي

  هوا پرنم، زمين خرم، قدح گردان، نزاري هان  مه شعبان و برغندان  مه شعبان و برغندان،

  )٢/٢٠٠همو، (                  

داند كه به مناسبت آمدن ماه رمضان  جشني مي ي برغندان، آن را در معنابرهان قاطعلف ؤم  

» انداز كلوخ«همو در ذيل . گفتند اندازان هم مي گرفتند و آن را كلوخ در آخرين روز ماه شعبان مي

سير و گشت و شرابخواري و عيش و «و معناي ديگر آن را » سلخ ماه شعبان«يك معناي آن را نام 

  .»گويند اندازان هم مي ر ماه شعبان كنند و آن را كلوخدر آخ«نويسد  مي» عشرتي

 روزه كه از ٤٩اي  اين جشن در ميان ارمنيان در روز پيش از آغاز روزه بزرگ، روزه  

ناوا «لي همزمان با جشن به قو كشد و شنبه پس از بدر ماه تا روز پيش از عيد پاك طول مي يك

 شام ةترين سفر ترين و رنگين  ارمنيان مفصل،ن روزدر اي. شود گرفته مي) سال نو: نو سرد(» سارد

معناي  ، به٣٧»باركندان« يا ٣٦گندان اين جشن در زبان ارمني باري. گسترند را براي شادكامي مي

و در زبان  »شادماني و فراواني نعمت« و» زندگي نو«يا » خوب زندگي كردن«يا » بزندگي خو«

شنبه  جشن روز يك. است  آمده»  كرهةهفت«معناي  ، به٣٩»پرگند«، زبان بوميان اران قفقاز ٣٨اودي

  .نامند  نيز مي٤٠پيش از روزه را هم كارنول كمرج
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 ة برغندان يا رقندان رايج در زبان فارسي و فرهنگ ايرانيان صورت ديگر واژةواژ  

 د شده اين جشن با نامش از فرهنگ ايراني واراحتماالً. ارمني است» گندان باري «اي» كندان باري«

رسيدن ماه رمضان  ايرانيان در روز پيش از فرا» اندازان كلوخ«باركندان با برغندان با جشن . است 

  .است  هاي همگاني مردم شده درآميخته و از رسم

» خيسون كلوخ«هاي  است و به همين نام يا نام  دهش اندازان در بيشتر نقاط ايران برپا مي كلوخ  

در شيراز، (» اندازان كلوك«، )در قزوين(» گل خنداني«، )نق و خميندر روستاي فر(» خيسان كلوخ«

  .معروف است) در اكثر نقاط كرمان(» اندازان سنگ«و )  سفالين دهانه گشاد گويندةكلوك به كوز

ها بيرون و به   از خانهدر اين روز، مانند روز سيزده نوروز، مردم بيشتر نقاط ايران معموالً  

 در يزد نوعي مثالً. خورند پزند و مي هايي مخصوص آن روز مي خوراكروند و  دشت و باغ مي

زميني پخته، خوراك  گويند و اگر رمضان به زمستان بيفتد، شلغم يا سيب مي» شولي«آش كه به آن 

 ةاندازان در فرهنگ عام در سبب ناميدن اين روز به كلوخ. اندازان است مخصوص جشن كلوخ

در قديم مردم : گويند  صغادآباد فارس ميم مردمثالً. است  اگوني آمدهتبيينات گون ايران تعبيرات و

داشت و رو به قبله  رفتند و هر كسي كلوخي برمي در غروب روز آخر ماه شعبان از خانه بيرون مي

خدايا گناهان و كارهاي «: گفت انداخت و در حال انداختن كلوخ مي ايستاد و آن را به زمين مي مي

ها بعد از ظهر اين  يا قمي. »تيم و خود را آماده عبادت و روزه ماه رمضان كرديمبد گذشته را شكس

رفتند و پس از ساز و نقاره زدن و چوب بازي كردن،  مي» دروازه قلعه«روز با ساز و نقاره به محل 

 كلوخ - خدا توفيق روزه گرفتن به او بدهد-داشت و به قصد و نيت اينكه هر كسي كلوخي برمي

  .انداخت  قلعه مية خندق دروازرا در آب

كردند، كه در شب اول ماه  دار تشبيه مي ، كوزه شكم»كلوك «هرا ب) شكم (»كم«مردم شيراز   

در مورد پرخوري در روز . ريختند ها در شكم همچون كوزه مي رمضان انواع خوراكي

، يعني »ك روز مرگ كمي  يك روز تنگ كم،«: بردند كار مي المثل را به نيز اين ضرب» اندازان كلوك«

  .ميرد روزي هم از نخوردن مي روزي شكم جاي خوردن ندارد، و

طور كه در پيش گفته  ، همان»اندازان كلوخ «يا » انداز كلوخ«در زبان و ادب فارسي اصطالح   

كلوخ ماليدن و كلوخ زدن « معناي جشن و شادي و شادكامي در آخر ماه شعبان، اصطالح شد، به
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نوشي  در اشعار فارسي به رسم باده. است  گناه بوده بر پوشيده داشتن زشتي وكنايه » بر لب

ويژه در روزهاي پيش  ميگساران و پنهان كردن آن از چشم اغيار با ماليدن يا زدن كلوخ بر لب، به

  :گويد  جامي ميمثالً. است  از آمدن ماه رمضان، اشاره شده

  مي خوردن شبلبش تر بود از     ده بر لبـكلوخ خشك را مالي

  :گويد مولوي مي

  صد جام در كشيدي و بر لب زدي كلوخ  دهد صال ليكن دو چشم مست تو در مي

  :گويد و صائب مي

  كرد انداز روزه نزديك است، مي بايد كلوخ  باز كرد رــه از سـزهدان خشك را رندان

 روز ماه شعبان بنابراين، بيرون رفتن مردم از خانه و برگرفتن و دور افكندن كلوخ در آخرين  

كردن  گيران و دور نوشي در ماه مبارك روزه  ترك عيش و عشرت و بادهةبه احتمال فراوان به نشان

 پيش از اسالم بوده كه با ةانيان دوررهاي كهن اي آييناين . است  نوشي از خود بوده ديو گناه باده

ا جشن ارمنيان باركندان در دگرگوني نظم و روال زندگي عادي مردم در تغيير ماه همراه بود و ب

  .است  روز پيش از آغاز روزه بزرگي همانندگي داشته

  

  ها نوشت پي
1. rontid. 

2. rtaxiad. 

3. sacid. 

4. Aramazd. 
5. nahit. 
6. Vahagn. 
7. Ani. 

8. Bagawan. 
9. agaran. 
10. itis. 
11. rez. 
12. kilisen. 
13. Artaxta. 
14. Artsat. 

15. Taron. 
16. Vardavar (The Water-holiday).  
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17. Dersim. 
18. aj. 

19. jk. 
20. Nane. 
21. Mehekan. 
22. Nero/Neron. 
23. phaistos. 
24. ehean. 

25. Bagayaric. 
26. Til. 

27. rakana. 
28. ekan. 

29. r-e Mehr. 
30. Tearan and araj. 
31. y. 
32. ansition. 
33. iminal. 
34. Sergregation. 
35. incorporation. 
36. baregedan. 
37. barekendan. 
38. Udisch. 
39. Paraganda. 
40. Carneval Kammrj. 
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