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آیا کتاب رفتنی است؟
نزدیک یک سال است که به همت اسقف اعظم ارامنه 
تهران، هر یکی دو ماه یک بار، در خلیفه گری ارامنه 
مجلسی ادبی با حضور نویسندگان و روزنامه نگاران 
این  در  می شود.  برگزار  ادبیات  عالقه مندان  و 
مسائل  و  ادبیات  درباره  تنها  است  قرار  جلسات 
فرهنگی صحبت شود و تا امروز درباره نویسندگانی 
زن  نویسندگان  نخستین  )از  یسایان  زابل  چون 
ارمنی که در دهه های نخست سده بیستم فعال بوده 
قصه نویس  )مهم ترین  زوهراب  گریگور  است(، 
فعالیت  و  کار  استانبول  در  که  ارمنستان  ادبیات 
نزدیک  دوستی  ترقی  و  اتحاد  سران  با  و  می کرد 
داشت، اّما از کشتار روشنفکران ارمنی در آوریل 
1915 در امان نماند و جان خود را از دست داد(، 
لئوناردو آلیشان )نویسنده ارمنی-ایرانی-آمریکایی 
در  پیش  سال  چند  و  می نوشت  انگلیسی  به  که 
جریان آتش سوزی خانه اش جان سپرد( و دیگران 
بحث و گفت وگو شده است. اّما این بار بحث جلسه 
با پرسشی که لیدا بربریان، از شرکت کنندگان منظم 
از  یکی  به  کرد، سخن  مطرح  شده،  یاد  جلسات 
داغ ترین موضوعاتی که ذهن هر کتاب خوان و اهل 
به خود مشغول کرده است، کشیده شد.  قلمی را 
توجه  با  می کنید  فکر  “آیا  پرسید:  بربریان  خانم 
به گسترش کامپیوتر و الکترونیک، کتاب آینده ای 
دارد؟” او در تشریح پرسش خود گفت که آیا همان 
طور که بشر از الواح سنگی و گلی به نوشتن روی 

پوست و سپس کاغذ روی آورده، 
ممکن نیست کتاب کاغذی و چاپی 
هم به طور کلی از بین برود. اسقف 
و  نیست  چنین  که  بود  معتقد  اعظم 
نمی توانند  الکترونیک  رسانه های 
جای کتاب را بگیرند و حتی احتمال 
با  چاپی  کتاب  به  بازگشت  نوعی 
سپوه  دارد.  وجود  بیش تر  قوت 
امیرخانیان،  مدیر انتشارات ناییری 
هم در جلسه حضور داشت. او هم 
معتقد بود که کتاب چاپی به حیات 
خود ادامه می دهد. به گفته او تیراژ 
کتاب و تعداد عنوان های منتشر شده 
در دنیا پایین نیامده است. گفته شد که 
شاید موضوع این باشد که کامپیوتر 
الکترونیک هنوز  و کتاب خوان های 
اّما  نیستند.  مناسب  بلند  متن های  خواندن  برای 
ایرانی-ارمنی  ومترجم  نویسنده  خاچر،  خاچیک 
و  برمی گردد  عادت  به  موضوع  این  که  بود  معتقد 
برای نمونه خودش تا چند سال پیش برای خواندن 
هر نوشته ای باید آن را چاپ می کرد و روی کاغذ 
خواندن  به  که  است  مدتی  حاال  اّما  می خواند، 
که  نسلی  برای  است.  کرده  عادت  مونیتور  روی 
زندگی  محیط  از  بخشی  کامپیوتر  تولد،  بدو  از 
طبیعی اش بوده، عادت به خواندن روی مونیتور و 
دستگاه های مشابه به مراتب سهل تر خواهد بود. و 

بحث همچنان ادامه یافت.
اختصاص  ب��رای  شد  انگیزه ای  جلسه  ای��ن 
کتاب  آینده  به  مجله  شماره  این  اصلی  موضوع 
و  الکترونیک  کتاب  گسترش  چشم اندازهای  و 
از  یکی  اِکو  اومبرتو  کتاب خوان.  دستگاه های 
سخن  و  نوشته  باره  این  در  که  است  فیلسوفانی 
گفته است. مصاحبه کوتاه روزنامه اکسپرس با او 
درباره مرگ و زندگی کتاب را به ارمنی ترجمه و 
اکو کتاب کاغذی و چاپی را هم  منتشر کرده ایم. 
مانند قاشق یا چرخ یکی از آن اختراعاتی می داند 
که به سبب سادگی و سهولت کاربرد و کمال، چیزی 

جای  آن ها را نخواهد گرفت. 

مدارس  )بازسامان دهی(  ِوراداساُوروم 
و مجادله آلیک با ایراناهایر و آراکس

این روزها در محافل ارامنه ایران همه جا صحبت 

ِوراداساُوروم است. وراداساُوروم یعنی سامان دهی 
یا دقیق تر بازسامان دهی. موضوع این است که با 
کاهش تعداد دانش آموزان مدارس ارمنی، منطقی 
با  یا دو مدرسه  می نماید که مدرسه ای بسته شود 
هم ادغام شوند و خالصه با توجه به شرایط جدید، 
منابع ماّدی جامعه کوچک ارامنه از نو سامان دهی 
معنی  تقریبًا  ِوراداس��اُوروم  روزها  این  اّما  شود. 
تعطیل کردن مدرسه یا انجمن را پیدا کرده است. 
از طرف دیگر، بحث ِوراداساُوروم به این پرسش 
ارامنه  جامعه  دارایی های  اصوال  که  خورده  پیوند 
کدام ها هستند که حاال قرار است از نو سامان دهی 
بدون  کنیم؟  را می خواهیم سامان دهی  شوند. چه 
بد  و  خوب  درباره  داوری  موضوع  این  دانستن 

سامان دهی غیر ممکن است.  
بحث بر سر شیوه انعکاس عملیات ِوراداساُوروم در 
مطبوعات، اخیراً آن را به موضوع درک جریانات 
است.  در  پیوند زده  نیز  انتقاد  مفهوم  از  گوناگون 
شماره پیش خواندید که سه رسانه ارمنی زبان ایران، 
ایران(،  ارامنه  یعنی  )ایراناهایِر  ایراناهایِر  سایت 
است(  ارس  رود  )آراکس همان  آراکس  هفته نامه 
انتشار اعالمیه  با  و ماهنامه لویس )به معنی نور( 
اعتراض  موج(  )یعنی  آلیک  روزنامه  به  مشترکی 
مدرسه  تعطیلی  به  مربوط  اخبار  که  بودند  کرده 
روستوم را درست منعکس نکرده و جلسه ای را که 
در آن همه اولیای دانش آموزان حاضر نبودند و در 
آن هیچ رای گیری به عمل نیامده به عنوان توافق 
بین مسوولین و اولیا بر سر تعطیلی روستوم معرفی 

کرده است. 
روزنامه آلیک پاسخی تند به این بیانیه داده است 
که سندی مهم است برای درک زندگی جامعه ارامنه 
ایران و نقشی که این روزنامه و حزب متبوعش در 
آن دارند. اّما جالب این است که این نامه در خود 
برای چند سایت خبری  بلکه  آلیک چاپ نشده، 
است.  شده  منتشر  آن ها  در  و  ارسال  ارمنستان 
عینًا  را  خودشان  پاسخ  و  آلیک  نامه  ایراناهایر 
منتشر کرده، اّما خود آلیک آن قدر به خوانندگانش 
اعتماد نداشته است که آن ها را در جریان مجادله 
قلمی اش با مخالفانش بگذارد. دیگر این که آلیک 
خود را تنها سخن گوی جامعه ارامنه ایران معرفی 
کرده، مخالفانش را با بدترین صفات مورد خطاب 
قرار داده و خود را متین، منطقی، و مهم تر از همه 
اهل تساهل قلمداد نموده است. البته آشکار است 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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نشریه  یک  درباره  دست  این  از  ستایش هایی  که 
عمل  به  دیگران  سوی  از  که  دارد  ارزش  زمانی 

بیاید، نه خود ناشران آن.

نقد کتاب واهه آرمن توسط شاعر 
ارمنستانی

به  که  است  ایران  ارمنی  شاعران  از  آرمن  واهه 
ارمنستان  شاعران  شعر  او  می نویسد.  هم  فارسی 
ارمنی  به  را  ایرانی  شاعران  آثار  و  فارسی  به  را 
عالقه مندان  هم  ارمنستان  در  است.  کرده  ترجمه 
ادبیات، واهه آرمن را می شناسند. در بخش ارمنی 
هامبارتسومیان  ناییرا  از  داریم  نقدی  شماره  این 
نام  به  او  جدید  شعر  مجموعه  ترجمه  درب��اره 
بال هایش را کنار شعرم جا گذاشت و رفت. ناییرا 
دو مجموعه   و  این مجموعه  میان  هامبارتسومیان 
پیشین او که به ارمنی نوشته شده اند )به سوی آغاز 
را  آرمن  و  می بیند  زیادی  شباهت های  فریاد(  و 
شاعری حساس می یابد با جهان بینی منسجم، و در 

مقاله اش به تشریح این نظر می پردازد.
واهه  ُدرناها، آخرین مجموعه شعر  عبور  از  پس 
آرمن به زبان فارسی، اواخر سال گذشته منتشر شد 
و گزیده ای از اشعار شاعران معاصر ارمنستان مانند 
سونا وان، شانت مگردیچیان، سمبات بونیاتیان و 
به  نمی نویسم  را  اول  سطر  عنوان  تحت  دیگران، 

ترجمه او زیر چاپ است.

همایش یك روزه 
ارمنستان 2010: تجارب پیشین، چشم اندازهای 

فرارو 

در تاالر فردوسی دانشگاه تهران

فردوسی  تاالر  در  مرداد   13 چهارشنبه  روز 
تهران  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشكده 
همایشی یك روزه برگزار شد با عنوان »ارمنستان 
فرارو«.  چشم اندازهای  پیشین،  تجارب   :2010
و  قفقاز  مطالعات  موسسات  توسط  همایش  این 
و  ارمنستان  و  ایران  دوستی  انجمن  همكاری  با 
و  صاحب نظران  آن  طی  و  شد  برگزار  هور  بنیاد 
کارشناسان مسائل منطقه به بررسی مسائل فراروی 
آینده  شماره های  در  پرداختند.  ارمنستان  دولت 
هویس با تفصیل بیش تر به اندیشه های مطرح شده 
در این کنفرانس خواهیم پرداخت. در زیر تنها به 
نقل بخشی از مقدمه چكیده مقاالت همایش درباره 

اهمیت منطقه قفقاز اکتفا می کنیم:
عمده   نظامی  پیمان  دو  تالقی  محل  »قفقاز 
جهان در دوره جنگ سرد بود. قلمرو های پیمان 
تالقی  یكدیگر  با  قفقاز  در  ورشو  پیمان  و  ناتو 
مسلمان  کشور  تنها  عنوان  به  ترکیه   . می کردند 
سیاه،  دریای  جنوبی  ساحل  در  ناتو  پیمان  عضو 
بر علیه شوروی سابق  و در حقیقت کنترل قفقاز 
و جلوگیری از حمله پیمان ورشو به قلمرو پیمان 
ناتو، فعال بود. پس از جنگ سرد، غرب تمایل 
دریای  نفت  منابع  دارد.  قفقاز  در  نفوذ  به  بسیار 
مازندران، جزء سومین ذخایر انرژی مهم جهان بعد 
این  نفت  است. صدور  و سیبری  فارس  از خلیج 
منطقه و انتقال آن به  سوی بازارهای مصرف به ویژه 
غرب نیز، بازیگران مستقل و نیمه مستقل منطقه و 
نیز بازیگران بین المللی را وارد صحنه کرده است .

از دیگر ویژه گی های قفقاز که باید به آن اشاره 
منطقه  در  قومی  مرزبندی  و  ساختار  نوع  شود، 
است که بنا بر آن،  مردم منطقه، درگیر مناقشه های 
گوناگون با منشاء قومی و مذهبی هستند. همه این 
اختالفات ریشه تاریخی دارند و محصول و میراث 
دولت روسیه تزاری  و جانشین آن دولت کمونیستی 
جمهوری ها  تمامی  در  تقریبا  که  است  شوری 
جنوبی  قفقاز  در  دارد.  وجود  مرزی  اختالفات 
اوستیای  آذربایجانی ها،  میان  قره باغ  مناقشه های 
گرجستان،  آجاریا،  ارمنیان  آبخازیا،  جنوبی، 
لزگیان، تات ها و تالشان آذربایجان ، تاکنون بارها 
جدایی طلبانه  تمایالت  و  خون ریزی  و  جنگ  به 

چچن  جنگ  شمالی  قفقاز  در  است.  انجامیده 
شمالی  اوستیای  و  اینگوش  انتظامی  درگیری  و 
مهم ترین مناقشات منطقه بوده است. این نكته را 
شمالی ترین  از  یكی  قفقاز  که  کرد  فراموش  نباید 
مرزهای جهان اسالم است و در آن، اسالم با جهان 
مسیحیت برخورد می کند. در این برخورد سالیان 
تاثیر پذیرفته و در کنار یكدیگر  از یكدیگر  سال 
به راحتی زندگی کرده اند ولی در دوران اخیر و بعد 
از سلطه تزار و کمونیسم در منطقه، این همزیستی 

است.   شده  قومی  و  مذهبی  درگیری های  موجب 
نكته پایانی که در مورد قفقاز می توان ذکر کرد، همانا 
قفقاز در محدوده ایران فرهنگی و جهان ایرانی قرار 
دارد و پیشینه تاریخی و فرهنگی ملل و اقوام این 
خطه، با ایران زمین مشترك است. پیوندهای دیرینه 
مشترك  بین المللی  و  سیاسی  مسایل  و  یك سو  از 
میان ایران و قفقاز از سوی دیگر، انگیزه ای برای 
حوزه  این  درباره  تخصصی  و  علمی  نشست های 

فرهنگی و جغرافیایی است«.
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دادگاه بین المللی الهه وابسته به سازمان ملل 
اعالم  که  داد  رای   2010 جوالی   22 تاریخ  در 
استقالل کوزوو، ناقض هیچ یک از قوانین بین الملل 
نیست. این رای مهم ترین خبر تازه برای ارمنستان 
و  تاکید  همه  که  باورند  این  بر  ارمنستان  در  بود. 
پافشاری های جمهوری آذربایجان مبنی بر این که 
ملت ارمنی نمی تواند دو بار تعیین سرنوشت کند و 
دو حکومت داشته باشد، با این رای به باد فنا رفت. 
خارجه  امور  وزیر  معاون  کوچاریان،  شاوارش 
چنین  ایروان  رسمی  موضع  اعالم  با  ارمنستان، 
گفت: »با صدور این رای روشن شد که هر آن چه 
جمهوری آذربایجان از آن سخن می گوید، تماما با 
حقوق بین الملل در تناقض است. دادگاه بین الملل 
در واقع گفته است که دو حکومت آلبانیایی، یعنی 
آلبانی و کوزوو به استقالل رسیده اند«. کوچاریان 
همچنین گفته است که این رای به راستی بی سابقه 
به  بار  نخستین  برای  بین الملل  دادگاه  زیرا  است، 
اصول حق تعیین سرنوشت مردم و تمامیت ارضی 
کشورها، و نسبت آن دو پرداخته و همان تصمیمی 
را گرفته که مطابق با اساس نامه سازمان ملل است. 
در 17 فوریه سال 2008 رهبران آلبانیایی کوزوو 
به طور یک جانبه استقالل آن منطقه از صربستان را 
اعالم کردند. در طول سال های گذشته بیش از 69 
کشور استقالل کوزوو را به رسمیت شناخته اند. با 
دائم شورای  دو عضو  و چین،  روسیه  این حال، 
امنیت، استقالل کوزوو را به رسمیت نمی شناسند. 
اکنون دشوار بتوان گفت که رای دادگاه بین الملل چه 
بر نحوه ساماندهی مسأله قره باغ خواهد  تاثیری 
غربی  دیپلمات های  از  بسیاری  که  چرا  داشت، 
کامال  مسائلي  باغ  قره  و  کوزوو  که  گفته اند  بارها 
جدا  هستند. پیش از آن که از به کارگیری »نمونه 
کوزوو« سخن بگوییم، باید نخست مشخص کنیم 
لبه  دو  شمشیری  آن  چیست.  کوزوو«  »نمونه  که 
است و هراندازه که برای متزلزل کردن اساس اصول 
دوگانه )اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت 

ارضی( کاربرد دارد، همان اندازه نیز گواه غیرواقعی 
بودن تضمین های جهانی برای امنیت است. کافی 
است این را به یاد آوریم که تنها چهار سال پیش 
قانون اساسی صربستان با چه شادی فراگیر جهانی 
پذیرفته شد. این واقعیت در سال 2006 چند ماه 
از تجزیه چرنوگوریا روی داد، در حالی که  پس 
یافته  پایان  چیز  همه  که  می رسید  نظر  به  چنین 
آخرین  از  صربستان  این،  از  بیش  حتی  است، 
راه ارتباطی با دریا نیز محروم شد. قانون اساسی 
جاری صربستان در همین شرایط امتیازدهِی مکرر 
پذیرفته شد، که برای نشان دادن و اثبات این بود که 
امتیاز دادن صربستان به  هیچ وجه یک جانبه نیست. 
در مقدمه سند آمده است: »اتباع صربستان با توجه 
به سنت های حکومتی مردم صرب و برابری حقوق 
همه اتباع و جوامع قومی صربستان، و همچنین با 
توجه به این که منطقه کوزوو و ِمتوخیا جز قلمرو 
در  واقعی  خودمختاری  حق  و  است  صربستان 
ترکیب حکومت مستقل صربستان را دارد، قانون 
اساسی صربستان را می پذیرند«. این جمله انگار 
به این معنی است که دیگر تمام شد و از این پس 
بر  اما  زد.  نخواهد  دست  صربستان  به  کس  هیچ 
همه روشن است که این »تضمین های جهانی« چه 
شدند. پس »نمونه کوزوو« به راستی یک شمشیر 
دو لبه است و آن لبه دوم که ما دیدیم، تیزتر است و 
در امور بین المللی برنده تر. این »لبه« اثبات می کند 
که تضمین های جهانی به مفهوم واقعی کلمه وجود 
»جامعه  فشار  تحت  که  اساسی  قانون  آن  ندارد. 
جهانی« پذیرفته شد، اکنون تبدیل به تکه کاغذی در 
دست همان جامعه شده است. طرف دوم پیچیده تر 
است. موضوع این است که همه رژیم های سیاسی 
جدید، از جمله آن ها که به رسمیت شناخته شده اند 
یا نشده اند یا »نیمه رسمی« هستند )مانند اریتره، 
تیمور شرقی، کوزوو، ابخازیا، اوستیای جنوبی و 
غیره( در همان مرزهای اداری که در زمان مناقشه 
در  کرده اند،  خودمختاری  اعالم  بود  گرفته  شکل 

»جمهوری  مفهوم  دو  باغ  قره  مورد  در  که  حالی 
خودمختار  »ناحیه  با  کنونی  کوهستانی«  باغ  قره 
قره باغ کوهستانی« گذشته مفاهیم بسیار متفاوتی 
هستند. جمهوری قره باغ کوهستانی کنونی دارای 
ناحیه  اما  است،  مساحت  مربع  کیلومتر   13000
خودمختار قره باغ کوهستانی 4500 کیلومتر مربع 
به کارگیری  ضرورت  از  که  اکنون  داشت.  وسعت 
نمونه کوزوو در پیوند با حقوق ساکنان ارمنی قره 
باغ کوهستانی سخن می رود، هیچ کس به درستی 
نمی داند که صحبت از چه وسعتی است. اتفاقًا ابهام 
رسمیت  به  اصلی  دالیل  از  یکی  موضوع  این  در 
نشناختن استقالل جمهوری قره باغ کوهستانی از 
سوی جمهوری ارمنستان است. دشوار بتوان گفت 
که اوضاع کنونی جامعه ارمنی بحث و جدل درباره 
این موضوع ظریف را چه اندازه ممکن می سازد، 
اما یک چیز روشن است، این موضوع دیر یا زود 
در ارمنستان تبدیل به مسأله سیاسی درونی خواهد 
شد که حتی در شرایطی خاص می تواند حکومت 
را به بحران بکشاند. به هر حال، انتقال مکانیکی 
اصول کوزوو بر قره باغ کوهستانی در حال حاضر 
غیرممکن است. تا زمانی که جامعه جهانی آمادگی 
آن را داشته باشد که اصل حق تعیین سرنوشت مردم 
را در مورد مردم قره باغ به کار گیرد، با دورنمایی که 
هنوز مبهم است، باید حداقل دو مانع پیش گفته را 

از سر راه برداشت.

www.armenianow.com :منبع
ترجمه: گارون سرکیسیان

رای دادگاه الهه
و

 اشكاالت به کارگیری نمونه استقالل کوزوو برای قره باغ

آریس غازینیان
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تبعات  كلی  طور  به  شما  نظر  از  دكتر  •  آقای    
فرهنگی- اجتماعی پدیده مهاجرت چیست؟

ابتدا بر این نكته تاكید كنم كه مهاجرت های گسترده 
از كشور مهاجر ِفِرست، به ندرت پدیده هایی طبیعی 
دلیل  به  موارد،  اتفاق  به  قریب  اكثر  در  و  بوده اند 
یك ضربه یا حادثه اتفاق افتاده اند. اگر نگاهی به 
مثال  چند  بیندازیم  تاریخی  بزرگ  مهاجرت های 
ما را در این مورد قانع می كند: مهاجرت یونانی ها 
و ارامنه و چینی ها كه بزرگ ترین جمعیت مهاجر 
كنونی جهان هستند به دالیل جنگ و مصیبت های 
ناشی از تنش های بزرگ سیاسی اتفاق افتاده است. 
عموما  آمریكا،  طرف  به  اروپایی  مهاجرت های 
به دلیل فقر شدید و در قرن بیستم باز هم به دالیل 

سیاسی و جنگ اتفاق افتاد.
پدیده دیگری در  از  باید  را  مهاجرت ها  گونه  این 
مهاجرت كه با عنوان فرار مغزها شناخته می شود 
جدا كرد. البته گاه هر دو فرآیند در هم می آمیزند. 
اگر قصد ارائه یك بیالن از مساله مهاجرت داشته 
صدساله  تجربه  به  توجه  با  من،  نظر  به  باشیم، 
درباره  قانون  یك  به صورت  می توان  جهان  در 
تبعات مهاجرت در كشور مهاجر ِفِرست و كشور 
یا  مثبت  همواره  پدیده  یك  قالب  در  مهاجرپذیر 
كه  است  درست  و  كرد،  صحبت  منفی  همواره 
كشور مهاجرفرست با پدیده مهاجرت بخش بزرگی 
از نیروهای فعال خود را از دست می دهد، اما از 

سوی دیگر دارای قدرتی نیز می شود كه برای مثال 
از طریق ارسال پول از كشورهای توسعه یافته به 
یا  هستیم.  آن  شاهد  توسعه  حال  در  كشورهای 
زیادی  كمك های  منشاء  می تواند  مهاجر  جمعیت 
برای كشور منشاء خود از طریق اعمال نفوذهای 
به  دادن  شكل  و  روابط  بر  تاثیرگذاری  و  مختلف 
دیگر  طرف  از  باشد.  و...  همیاری  شبكه های 
نیروهای  ورود  از  چند  هر  نیز  مهاجرپذیر  كشور 
و  ریختن  برهم  شاهد  باید  اما  می برد  سود  جوان 
باز تعریف نظام های اجتماعی خود باشد؛ اتفاقی كه 
در اروپا در طول سال های گذشته افتاده است، و 
این می تواند پیامدهایی سنگین داشته باشد  به ویژه 
زمانی كه كشور مهاجرپذیر حاضر نباشد تغییرات 
الزم را در سیستم خود به وجود بیاورد؛ چیزی كه 

امروز در كشوری مثل فرانسه می بینیم.
   •  در مورد ما ایرانیان بیش ترین علت مهاجرت 

چه بوده است؟
در مورد ایرانیان، مهاجرت آن ها در دوره معاصر 
گذشته  رژیم  آخر  سال های  در  عمده  به طور  كه 
عمدتا  گرفت،  انجام  انقالب  نخست  سال های  و 
به دلیل برخی مشكالت سیاسی و جنگ تحمیلی 
از  خارج  در  را  جمعیتی   مهاجرت،  این  بود. 
آن  دقیق  رقم  كه  آورد  وجود  به  ایران  مرزهای 
اغراق  بسیار  آن  درباره  هرچند  نیست،  در دست 
می شود. این جمعیت عمدتا در كشورهای اروپای 

غربی و مخصوصا  كشورهای انگلستان، آلمان و 
اسكاندیناوی و از آن بیش تر در آمریكا و به طور 
این  هستند.  متمركز  آنجلس  لس  در  خاص 
مهاجران به  دلیل آن كه ایران هنوز سال های فرآیند 
پساانقالبی خود را می گذراند و موضوع مطالعات 
دلیل  به  و  دارد  اخبار جذابیتی خاص  در  و  است 
آن كه شرایط بازگشت و ایجاد رابطه مجددشان به 
ایران بسیار زود فراهم شد )حدود ده سال پس از 
مهاجرت اولیه(، روابطی  گسترده را با ایران حفظ 
كرده اند، و در عین حال به دلیل اختالفات فرهنگی 
و فاصله زیاد اجتماعی و شیوه های زندگی، اغلب 
در ایجاد رابطه با كشورهایی كه به آن ها مهاجرت 
اكثریت  مورد  در  البته  )این  دارند  مشكل  كرده اند 
و  افتاده اند  جا  به خوبی  كه  اقلیتی  نه  است  صادق 
توانسته اند خود را در رده های باالی برخورداری 
دهند.  قرار  كشورها  این  در  فرهنگی  و  اقتصادی 
بنابراین اكثریت مهاجران به  بازگشت به ایران تمایل 
دارند و این فكر را در روابط متعدد خود با ایرانیان 
داخل، چه از طریق سفر به كشور و چه از طریق 
هموطنان  به  و...  روزنامه  و  ماهواره  اینترنت، 
تصور  و  تمایل  این  البته  می كنند.  منتقل  نیز  خود 
به بازگشت عمدتا شكل اتوپیایی دارد و مبتنی بر 
واقع بینی ) تغییرات گسترده در كشور مبداء و جا 
افتادن و تجربه زیستی و پیدا كردن تعلق های جدید 
خانوادگی و... در كشور مقصد( نیست، اما قدرت 

و  می کنند  زندگی  )قوم پراکندگی(  دیاسپورا  شرایط  در  نفر  میلیون ها  امروزه 

مطالعه شرایط زیست و تناقضات زندگی این جمعیت کثیر موضوع دولت ها 

قدیمی ترین  از  ارامنه  است.  دولت مردان  و  اجتماعی  علوم  دانشمندان  و 

دیاسپوراهای جهان هستند، در حالی که دیاسپورای ایرانی تازه یک نسل است 

که شکل گرفته است. روزنامه شرق مصاحبه ای با دکتر ناصر فکوهی کرده است 

درباره مفهوم دیاسپورا، تناقضات فرهنگی ناشی از مهاجرت  و مسأله هویت در 

شرایط دوفرهنگی. از آنجا که بسیاری از مسائل مطرح شده عمومیت دارند و 

هر دیاسپورایی را در شناخت خود یاری می رسانند، بخش هایی از این گفت وگو 

را به چاپ می سپاریم.

تبعات اجتماعی و فرهنگی مهاجرت 
در گفت وگو با ناصر فكوهی
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فرهنگی  تاثیر  و  می كند  را حفظ  اسطوره ای خود 
زیادی بر رفتارها و اندیشه های مهاجران دارد كه 

در نسل اول بسیار قدرتمند باقی خواهد ماند. 
دادن  ایران در حال شكل  كه  بیافزایید  امر  این  به 
به فرآیندی دموكراتیك و تكمیل فرآیند ملت سازی 
انقالب  از  تقریبا  كه  و هویت یابی ملی خود است 
مشروطه تا كنون ادامه داشته است. همه این مسائل 
باعث می شود روابط میان مهاجران و ایرانیان داخل 
كشور به صورتی پیچیده درآید كه سخن گفتن درباره 
مختلف  سوءتعبیرهای  ایجاد  خطر  با  همواره  آن 
خطری  چنین  نیز  گفت وگو  این  در  است.  همراه 
دلیلی  نمی تواند  این  معتقدم  من  اما  دارد.  وجود 
برای سخن نگفتن باشد. بهتر است ما حرف ها را 
بزنیم تا بتوانیم موضوع را ولو فقط در بخش های 

ممكن آن تحلیل كنیم.
می شوند  ناچار  مهاجر  خانواده های  طبیعتا    •   
بخشی از فرهنگ خود را كنار بگذارند و پذیرای 
عناصری از فرهنگ جامعه میزبان شوند. در طی 
زمان، این پذیرش آن قدر زیاد می شود كه فرهنگ 
حاصل، مخلوط و معجونی مغشوش می شود كه 
نمی شود هیچ نامی بر آن گذاشت. با این وصف 
این میان چیست و چگونه  تكلیف فرهنگ ها در 

می شود آن ها را حفظ كرد؟
بوده  جامعه شناسی  در  كالسیك  نظریه  یک  این 
می گفتند  جوش  دیگ  اصطالحا  آن  به  كه  است 
یعنی این كه فرهنگ های مهاجر در كشور میزبان 
به تدریج فرهنگ اصلی خود را از دست می دهند 
یكی  آن  با  و  می پذیرند  را  جدید  فرهنگ  و 
می شوند. اما مطالعات اجتماعی در نیم قرن اخیر 
این نظریه در مورد فرهنگ هایی  نشان داده است 
صادق است )آن هم به صورت جزئی( كه از ابتدا 
به هم  بسیار  دینی و...  زبان شناختی و  به دالیل 
نزدیك باشند. برای مثال جذب شدن یك خانواده 
ایتالیایی یا اسپانیایی )با ریشه زبانی مشترك التین 
و مذهب مشترك كاتولیك( در فرانسه پس از چند 
نسل امكان پذیر است، اما همین امر پس از دو یا 
فرانسه  اعراب مسلمان در  اكثریت  برای  سه نسل 
نشان  تجربه  نیز  آمریكا  در  است.  نیافتاده  اتفاق 
فناورانه  پیشرفت های  با  مخصوصا  است  داده 
رسانه ای،  رواب��ط  شدن  الكترونیكی  جمله  از 
جماعت گرایی های مختلف به  وجود آمده و هر یك 
ما در  ایجاد می كنند و  را  از آن ها روابطی درونی 
عمل به تدریج به طرف جامعه ای می رویم كه چیزی 
به نام فرهنگ عمومی ندارد یا این فرهنگ، خود 

فرهنگ یكی از اقلیت ها خواهد بود. 
راس  دو  شده  مطرح  موارد  این  در  كه  حلی  راه 
هلند  بریتانیا،  از یك سو كشورهای  داشته است. 
و اسكاندیناوی به سوی آن  پیش رفته اند كه تكثیر 

سیستم های  و  پذیرفته  كامل  به طور  را  فرهنگی 
خود را  بر اساس آن و تا حد ممكن تغییر دهد. 
بوده  مثبت  بیش تر  نتیجه  عموما   حالت  این  در 
است. یعنی  مهاجران مشاركت اجتماعی خود را 
در تضاد با هویت منشاء خود نمی بینند و گروهی 
از آن ها نیز كه مایل به قطع كردن روابط یا تضعیف 
آن ها با فرهنگ منشاء هستند می توانند این كار را 
اما در راس دیگر، ما سیاست فرانسه )یا  بكنند. 
آمریكای پیش از جنگ جهانی دوم( را داریم كه 
یك شكست مطلق بوده زیرا تالش كرده است ولو 
به زور، یك فرهنگ فرانسوی را به همگان تحمیل 
باال  می شود  مشاهده  كه  همان گونه  نتیجه  كه  كند 
قومی  خشونت آمیز  جماعت گرایی هایی  گرفتن 
و نژادی بوده كه هم اكنون جامعه فرانسه با آن ها 
و  نژادپرستی ها  تداوم  همین طور  و  است،  درگیر 
حذف و عدم امكان جا گرفتن اقلیت های مسلمان 
عرب یا سیاه در بافت اساسی جامعه، و حاشیه ای 

شدن آن ها.
این دو روبه رو  میان  با سیاستی در  ما  در آمریكا 
یعنی  مثبت  تبعیض  ابزار  از  استفاده  البته  هستیم. 
و  قومی  و  نژادی  اقلیت های  برای  سهمیه  تعیین 
كاركنان  مجموع  در  و  زنان،  یا  معلوالن  حتی  یا 
یا كسانی كه به سازمان ها و نهادهای مختلف راه 
می یابند، اثرات مثبت داشته است؛ از جمله شكل 
نماینده ای  اوباما  كه  سیاه پوست  بورژوازی  گرفتن 
از آن هاست. امروز نیز در آمریكا سیاست عموما 
به سوی گرایش بریتانیایی است و در فرانسه هم 
تالش می شود برنامه هایی در حوزه تبعیض مثبت 
اقلیت های  به  زیادی  آزادی  یعنی  گیرد؛  انجام 
قومی برای حفظ راه و روش زندگی خودشان داده 
می شود. با این وصف، مساله از نظر انسان شناسان 
مساله ای كامال حل شده به حساب نمی آید، به این 
معنا كه فرد مهاجر اگر نتواند با فرهنگ منشاء خود 
الاقل تا حدی قابل توجه قطع رابطه كند، نمی تواند 
كنیم  تصور  كه  این  و  بیافتد  جا  جدید  جامعه  در 
خواهند  قومی  متكثر  جوامع  همه  آینده،  جوامع 
بود به گونه ای كه هر كس بتواند در كپسولی هویتی 
زندگی كند، به جز در برخی از شهرهای بزرگ، 
تصوری خیالی ا ست كه آن هم با عوامل ناشناخته 
آسیب شناختی همراه خواهد بود. بنابراین پیشنهاد 
به  برای دامن زدن  برنامه ریزی  با  این است كه  ما 
توسعه جهانی، مهاجرت های قطعی محدود شوند 
و جای خود را به اشكال گوناگون سفرهای اقامتی 
كوتاه مدت بدهند، تا هر كس بتواند در صورتی كه 
و هر كس  كند  زندگی  در كشور خود  باشد  مایل 
مایل باشد به كشوری دیگر كوچ كند. در غیر این 
فرهنگی  شیزوفرنی های  شرایط  با  یا  ما  صورت 
روبه رو می شویم، یعنی كسانی كه به ظاهر در یك 

در  خود  تخیل  در  ولی  می كنند  زندگی  فرهنگ 
ایجاد  سبب  این  و  می كنند  سیر  دیگر  جامعه ای 
برای شان می شود، و  بیماری ها و مشكالت  انواع 
یا برعكس شاهد آن خواهیم بود كه بهترین نیروها 
از یك فرهنگ جذب فرهنگ دیگر شوند كه از آن 
ثروتمندتر است و این امر در چرخه ای منفی دائما 
نابرابری در جهان را بیش تر خواهد كرد و به تنش 
از میان رفتن  از جمله خطر  در آن دامن می زند؛ 
پدیده های  رشد  اثر  در  دموكراتیك  دستاوردهای 

بیگانه، ترس فاشیستی را همراه می آورد.
گرفتن  شكل  راب��ط��ه،  همین  در  دیگر  نكته 
كه  همان طور  است؛  گوناگون  اسطوره سازی های 
شكل بسیار شدید این امر را نزد ایرانیان شاهدیم. 
تصور این كه ما از همه باهوش تر هستیم و هرجا 
برویم اولیم و غیره، طبعا به دلیل عدم شناخت از 
فرهنگ ها و سیستم های دیگر به ویژه سیستم های 
در  كه  به وجود می آید  كامال عقالنیت یافته غربی 
آن ها فرد یك واحد مستقل است و منشاء او لزوما 
چندان اهمیت ندارد، بلكه حاصل كارش است كه 
اهمیت دارد و به همین دلیل نیز یك فرد می تواند 
بسیار پیشرفت كند بدون آن كه بتواند لزوما كاری 

خاص برای كشور منشاء خود انجام دهد.
     • آیا كنار كشیدن هر چه بیش تر از فرهنگ خودی 
برای درازمدت به طوری كه عمال اثری از هویت 
سابق مهاجر باقی نماند، و از طرف دیگر شكاف 
خودی،  ارزش های  و  سابق  فرهنگ  بین  عمیق 

منجر به ظهور نوعی بحران هویت نمی شود؟
از  برخی  در  پیشین  فرهنگ  از  كشیدن  كنار 
ندارد.  امكان  اصوال  متفاوت  كامال  فرهنگ های 
اروپا  غربی  كشورهای  به  كه  اعرابی  كنید  تصور 
می روند، هم از نظر شكل، هم از نظر روابط اجتماعی 
و فرهنگی، هم از لحاظ زبان و دین و حتی نام، با 
فرهنگ میزبان متفاوت هستند و حتی اگر بخواهند، 
نمی توانند خود را از فرهنگ پیشین كنار بكشند. 
تجربه مطالعات انجام شده بر نسل های دوم و سوم 
نشان می دهد گرایش برخی از افراد این نسل ها به 
منشاء های پیشین، به دلیل برخورد جامعه میزبان 
با آن هاست، زیرا حتی زمانی كه اسم شان را تغییر 
داده اند آن ها را به دلیل تفاوت های ظاهری ای كه با 
جامعه میزبان دارند عرب یا مسلمان می شمارند و 
در خطاب ها با تحقیر عمل می كنند. در نتیجه این 
جماعت گرایی  نوعی  درون  می دهند  ترجیح  افراد 
بروند؛ یعنی هویت منشاء پدری خود را پذیرفته 
و حتی به صورتی مبالغه آمیز  علیه فرهنگ میزبان 
موضع بگیرند. تجربه ترورسیم القاعده در اروپا و 
آمریكا نشان می داد كه افراد درگیر آن عمل، اغلب 
بوده اند  مهاجرانی  سوم  و  دوم  نسل های  فرزندان 
بزرگ  و  آمده  دنیا  به  كشورها  این  در  همگی  كه 
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داشتند.  نفرت  آن جا  از  شدت  به   اما  بودند  شده 
و تازه من در این جا صحبتی از مجموعه گسترده 
مطالعات زیستی، ژنتیكی و رفتارشناسی نمی كنم 
كه معتقد هستند اكتساب فرهنگ تنها بخشی از آن 
به سادگی  به هر حال  را می سازد و بخشی دیگر 

قابل تغییر نیست.
اما حتی اگر شرایطی فراهم شود كه فرد بتواند كامال 
از فرهنگ منشاء فاصله بگیرد، باز هم بر اساس 
مطالعات انجام شده تقریبا می توان با اطمینان گفت 
كه نسل اول، تا آخر عمر حسرت و غربت مهاجرت 
را حس خواهد كرد و هر اندازه به مرگ نزدیك تر 
می شود،  این غم و اندوه را به دالیل روان شناختی،  
با شدتی بیش تر احساس می كند اما در نسل دوم 
فرهنگ  از  كامل تر  گرفتن  فاصله  شاهد  می توان 
منشاء بود. در این صورت مهاجر را دیگر نمی توان 
از لحاظ فرهنگی جزئی از فرهنگ منشاء دانست، 
ولو آن كه به هر دلیلی اسم یا زبان خود را حفظ 
من  نظر  به  تعلق ها،  اساس  گونه  این  باشد.  كرده 
لزوما گویای هویت نیست و می تواند تنها نوعی از 
بیگانه گرایی خود انگیخته یا از آن بدتر استراتژیك، 
برای سوء استفاده از منشاء قومی، فرهنگی یا ملی 
مهاجر  مثل  باشد،  بیش تر  بازارگرمی  برای  خود 
موفقیت  به  است  توانسته  كه  مهاجری  فرزند  یا 
به  می توان  را  اسطوره  سازی ها  این  نمونه  و  برسد 
صورت های مختلف دید. برای مثال نگاه كنید به 
مورد نیكال ساركوزی رئیس جمهور كنونی فرانسه 
یا  می شود  معرفی  مهاجر  فرزند  یك  عنوان  به  كه 
مورد باراك اوباما كه به عنوان فرزند یك سیاه پوست 
و  مورد  دو  هر  در  كه  حالی  در  می شود  معرفی 
بسیاری موارد دیگر، ما بیش تر با اسطوره هایی سر 
و كار داریم چون این افراد شرایطی كامال مناسب 
بنابراین رسیدن  بوده اند  مرفه  داشته اند و در طبقه 
آن ها به موقعیت موفق فعلی لزوما ربطی به منشاء 

قومی یا نژادی شان ندارد.
خارج  به  كه  ایرانیانی  از  عده ای  هرحال  به   •   
موفقیت هایی  به  توانسته اند  كرده اند  مهاجرت 
این  با  موفقیت ها  این  علت  شما  نظر  به  برسند، 

توضیحاتی كه دادید چیست؟
از  خارج  ایرانیان  از  برخی  موفقیت  مورد  در 
كه  آن  نخست  گفت؛  می شود  را  این  هم  كشور 
تعریف  اسطوره ای  قالب هایی  در  موفقیت ها  این 
شده اند. این آن مسابقه ای است كه تعدادی بی شمار 
از  فرد  بی نهایت  و  دارد  وجود  جهان  در  آن ها  از 
برنده می شوند،  دائما در آن ها  ملیت های مختلف 
سپس آن كه بسیاری از این ایرانیان، زاده و تربیت  
شده كشور میزبان و از نسل های دوم یا حتی سوم 
بوده و نسبتی بسیار دورادور با ایران دارند، سوم 
آن كه بسیاری از این موفقیت ها مخصوص كسانی 

فرهنگِی  و  اقتصادی  باالی  سرمایه های  كه  است 
از پیش انباشته شده داشته اند، و در میان جمعیت 
شمار  به  اقیانوس  در  قطره ای  مهاجران،  بزرگ 
موفقیت ها  این  كه  این  مهم تر  همه  از  و  می روند. 
كه  می گیرد  قرار  جهانی  از  عمومی  چارچوبی  در 
آن  در  فرهنگی  منشاء های  و  نژادها  همه  از  افراد 
پراكنده اند و ایرانی تبارها نیز بخشی از این  گروه ها 
هستند. و سرانجام آن كه وجود یك جو سیاسی و 
مطرح بودن ایران به عنوان یك موضوع جهانی در 
نمی توان تصور  بسیار موثر است.  این موفقیت ها 
كرد كه فرهنگ های كهن پرباری چون هند، چین، 
تركیه، مصر و غیره آن قدر مهم نباشد كه همچون 
ایران درباره آن ها صحبت نشود، اما این كه بیش تر 
از ایران صحبت می شود )البته به صورت نسبی( به 
دلیل جو سیاسی و هاله ای است كه این جو روی 
مربوط  آن  به  كه  چیزهایی  همه  و  ایران  موضوع 

می شود انداخته است. 
    • آیا به نظر شما چنین رخدادی چون اجتناب ناپذیر 
است پس راه حلی هم ندارد؟ یا می شود تمهیداتی 
اندیشید كه با آن بن مایه های اصلی فرهنگ حفظ 

شود؟
اصیل  بن مایه های  به  باوری  جدید  انسان شناسی 
فرهنگی یا آن چه اصطالحا فرهنگ خالص نامیده 
شده است، ندارد. در واقع انسان شناسان معتقدند 
انسانی همواره و در همه پهنه ها جز  فرهنگ های 
در جوامع بسیار اولیه و كوچك، همیشه تركیبی از 
فرهنگ ها  این  در  و  بوده اند  مختلف  فرهنگ های 
دستگاه های  لحاظ  از  آدم ها  كه  آن  دلیل  به  نیز 
حسی خود با یكدیگر یكسان نیستند، رویكردها 
و عالیق و حساسیت ها بسیار متفاوتند. در واقع 
بحث اصالت فرهنگی بیش تر بحثی سیاسی است 
كه  آن  برای  كه طبعا  بر می گردد  ملی  به هویت  و 
كشور و ملتی وجود داشته باشد باید هویتی ملی نیز 
وجود داشته باشد. اما این بحثی كامال متفاوت از 
مباحث فرهنگی است. با وجود این، از آن جا كه ما 
در حال حاضر در جهانی مركب از دولت های ملی 
زندگی می كنیم به نظر من همین دولت ها می توانند 
سیاست گزاری هایی نیز برای حفظ و تقویت هویت 
ملی انجام دهند. مهم ترین این تمهیدات، به وجود 
و  مهاجرت  كاهش  برای  مناسب  شرایط  آوردن 
جذب استعدادها و مهاجرانی است كه كشور را ترك 
كرده اند. افزون بر این برای آن گروه از مهاجرانی 
كه قصد دارند در كشور میزبان زندگی كنند نیاز به 
سیاست گزاری وجود دارد تا بتوانند هم برای خود 
و هم برای كشور سودمند باشند. در این میان نباید 
نقش انجمن ها و سازمان های غیر دولتی را نادیده 
از  گذار  حال  در  كنونی،  جهان  واقع  در  گرفت. 
مجموعه ای از كشورهای با دولت ملی، به شبكه ای 

مدنی  مجموعه های  و  انجمن ها  و  سازمان ها  از 
است، بنابراین فكر می كنیم یكی از بهترین كارهایی 
كشورهای  همچون  بكند  می تواند  دولتی  هر  كه 
متفاوت  فعالیت های  امكان  دادن  اسكاندیناوی، 
و آزادانه به جمعیت ها و جماعت ها و انجمن های 
مدنی برای فعالیت و فعالیت های مشترك با یكدیگر 
است و در این زمینه این انجمن ها هستند كه به نظر 
من باید ابتكار را در دست داشته باشند. اگر شرایط 
بی شك  باشد  داشته  وجود  فعالیت  برای  آزادانه 
حفظ  دو  هر  اقلیتی  فرهنگ های  و  ملی  فرهنگ 
می رسانند  یاری  نیز  یكدیگر  به  و  شده  تقویت  و 
با  مهاجران  میان  رابطه  امكان  من  نظر  به  حتی  و 

فرهنگ های میزبان نیز بهتر خواهد شد.
از عناصر  اگر زبان را یكی  به عنوان مثال   •     
كه  زبانی  بگیریم،  نظر  فرهنگ در  كننده  تقویت 
نسل سوم ایرانی در آمریكا با آن صحبت می كنند 
فارسی  )زبان  دارد؟  فارسی  زبان  با  نسبتی  جه 
معیار هم نه، همین زبان فارسی كه مثال در مركز 

شهر تهران شنیده می شود(.
مهم ترین سرمایه  تردیدی  و  بدون هیچ شك  زبان 
به  نیاز  من  نظر  به  بنابراین  است.  فرهنگی  هر 
آن چه  دارد.  وجود  زمینه  این  در  متعدد  اقداماتی 
ما پیشنهاد كرده ایم و از جمله در كنگره بین المللی 
جامعه شناسی كه اخیرا در سوئد برگزار شد من بر 
آن تاكید داشتم، پیش گرفتن یك سیاست بین المللی 
كامال  جدید در قالب سیاست ارزش دادن مجدد به 
ترجمه و تكثر زبانی است. به عنوان مثال برای ما 
در عرصه علوم اجتماعی مهم این است كه به جای 
آن كه یك زبان واحد داشته باشد )مثل انگلیسی( كه 
تنها نوشته هایی كه به آن زبان وجود دارد خوانده 
شود و در نظر گرفته شود، اوال زبان ها در سه سطح 
محلی  )زبان های قومی(، ملی )زبان های سیاسی و 
بزرگ  زبان  بین المللی)چندین  و  ملی(  دولت های 
به رسمیت  بین المللی  نهاد های  تمام  منطقه ای( در 
شمرده شده و شرایط مادی تبدیل آ ن ها به یكدیگر 
فراهم  به طور كلی فرهنگی،  و  فناورانه  لحاظ  از 
شود. معنی این حرف آن است كه ما نه تنها نیاز به 
همكاری بین المللی هر چه بیش تر و همكاری های 
بین فرهنگی هر چه بیش تر داریم، بلكه باید این 
زبان ها  از  متكثر  شبكه ای  به صورت  همكاری ها 
به  و  خود  هویت  بتواند  هركس  تا  گیرد  انجام 

خصوص اندیشه خود را كامل حفظ كند.

منبع: روزنامه شرق
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دست  ك��ردن  خطر  از  هنرمندی  "وقتی 
می شوید، درواقع از »هنرمند بودن« دست كشیده 
می شود،  قاطی  سیاست  با  هنر  وقتی  و  است، 

دیگر هنر نیست". 
این نظرات توسط كارگردان كانادایی- ارمنی، 
اتوم اگویان، و بازیگر و همسر او آرسینه خانجیان 
در گفت وگویی با عنوان  سیاست فرهنگی بیان شد 
كه در ایروان توسط بنیاد سیویلیتاس و كانترپارت 

اینترنشنال برگزار شد. 
پاراجانف  سرگئی  وقتی  می گوید:  اگویان 
رنگ انار را فیلم برداری می كرد خیلی ها به او انتقاد 
هدیه ای  فیلم  این  امروز  كه  درحالی  می كردند، 

بزرگ برای ملت ماست. زمان فیلم برداری آرارات 
موضوع  با  من  است.  ریسك  یك  این  می دانستم 
وجدان جمعی سروكار داشتم، مانند دیدگاه های 
دیگری كه دیگر هنرمندان قبال به همین موضوع 
داشتند. می دانستم دیگر نمی توانم به تركیه بروم 

ولی به هرحال فیلم در حال ساخته شدن بود. 
این كارگردان مشهور همچنین گفت توجهی 
كه به خاطر فیلم های تحسین شده قبلی اش كسب 
كرده  فیلم برداری آرارات را به جا و به موقع نشان 
می داد، گرچه او كامال آگاه بوده كه همه به خاطر 
بیان یك موضوع شخصی به جای پی گرفتن فرمول 
موفقیت تجاری فیلم سازی، مالمتش خواهند كرد. 

اگویان و خانجیان هر دو در حمایت از آزادی هنر 
باید  دولت  گفت  اگویان  بازیگر  كردند.  صحبت 
درك كند كه مشكالت اقتصادی و اجتماعی در هر 
با  كشوری از جمله ارمنستان، ارتباط تنگاتنگ 
شكل ارائه هنر ملی به دنیا دارد. خانجیان گفت 
كه راه حل در تشكیل نوعی جامعه شهری ست كه 
واقعا حس كند مستحق طرح موضوعات مهم و 

اگر نیاز بود، نقد شدن است. 

  www.armenianow.com :منبع

سیاست فرهنگی : هنرمندان كانادايی- ارمنی درباره نقش فرهنگ در 
جامعه شهری صحبت كردند

آرسینه خانجیان اعتقاد دارد از آن جا كه دولت مسؤولیت آينده هنر را نمی پذيرد جامعه بايد اين مسؤولیت را قبول  كند. 
 

كارينه يونسيان
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كننده   تدوین  و  منتقد هنری  ژانت الزاریان، 
دانش نامه  ایرانیان ارمنی، با اعالم این كه بزرگداشت 
ماركو گریگوریان در خانه هنر )آرت سنتر( تهران 
برگزار خواهد شد، نسبت به نداشتن فضایی برای 
ابراز  ایرانی  مدرنیست  نقاش  این  آثار  عرضه  
هنرمند  این  وارثان  متأسفانه  گفت  و  كرد  نگرانی 
موزه  از  او  آثار  نمی دهند  اجازه  ارمنی،  فقید 
ادبیات ارمنستان به خانه اش كه بخشی از تاریخ 
هنر معاصر را درخود جای داده است، منتقل شود 

چون می خواهند خانه  او را بفروشند.
این منتقد هنری در گفت وگو با خبرنگار بخش 
ایران  دانشجویان  خبرگزاری  تجسمی  هنرهای 

با  زیادی  سالیان  من  كه  كرد  یادآوری  )ایسنا(، 
هنرمندان ارمنی كشور از جمله ماركو گریگوریان 
رفت وآمد داشته ام. او بیست سال پیش آثارش را 
به ارمنستان برد و كارهایش را به صورت موقت 

در موزه ادبیات ارمنستان قرار داد. 
همیشه  برای  مكان  این  نبود  قرار  گفت  وی 
محل نگهداری آثار او باشد اما ناگهان او فوت كرد 
این  افزود:  و  ماند،  باقی  موزه  این  در  آثارش  و 
موزه مربوط به ادبیات می شود و محلی كه برای 
نمایش آثار ماركو در نظر گرفته شده است، بسیار 
كوچك است. البته آن ها هم حق دارند، چون قرار 
نبوده این آثار به صورت دائم در آن جا بماند. حاال 

قسمتی از موزه  ادبیات كه ورودی آثار موزه  خاور 
میانه و موزه  ماركو و سابرینا گریگوریان است  به 
آثار ادبیات ارمنستان اختصاص داده شده است. 
ماركو قصد داشت قسمت باالی خانه  خودش را 
كه در ایروان ارمنستان توسط یك مهندس معروف 
ارمنی به نام مهندس اسرائیلیان طراحی شده  است، 
ادبیات  موزه   از  را  آثارش  و  كند  موزه  به  تبدیل 
ارمنستان به آن جا منتقل كند، البته در اطراف آن 
یك فضای باز هم بود كه قصد داشت در آن جا یك 
آتلیه بسازد و كارهای آموزشی اش را در این مكان 
نداد.  فرصت  او  به  مرگ  متاسفانه  كه  دهد  انجام 
سال گذشته وزارت فرهنگ و هنر كشور ارمنستان 

بزرگداشتنقاشخاكدرتهرانبرگزارمیشود
وضعيتبالتکليفآثارمارکوگريگورياندرارمنستان
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جشن های  از  باریگندان  و  برغندان  جشن 
مشترك ایرانیان و ارمنیان است كه افزون بر تشابه 
اسمی، آداب و سنن برگزاری آن ها نیز شبیه هم 
كننده  بازگو  جشن ها  این گونه  برگزاری  است، 
تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان و ارمنیان 
بر یكدیگر است. این جشن پیش از فرا رسیدن 
جشن  قوم  دو  هر  و  می شد  برگزار  روزه  ایام 
ایرانیان روزهای  پیشین،  می گرفتند. در روزگار 
آخر ماه شعبان را كه نزدیك شدن ماه رمضان را 

نوید می داد، با جشن و سرور سپری می كردند.
هفت  برغندان  جشن  برگزاری  زمان  مدت 
تا ده روز بود. هیچ یك از كتب فرهنگ  فارسی 
می شد،  اجرا  برغندان  جشن  در  كه  مراسمی  به 
اشاره ای نكرده اند. دهخدا درباره جشن برغندان 
سنگ  اندازان)صحاف  برغندان،  می نویسد: 
جشن  مولف(  اندازان)یادداشت  كلوخ  الفرس(، 
و نشاطی را گویند كه در ماه شعبان سبب نزدیك 

شدن ماه رمضان می كنند.1 
رمضان می رسد اینك دهم شعبان است  

ِمی بیارید و بنوشید كه برغندان است
تو چه گویی در آخر شعبان
زده یك هفته طبل برغندان

دهخدا درباره سنگ  انداز چنین توضیح داده 
آن  و  انداز  كلوخ  انداز(  انداز)برق  سنگ  است: 
جشن و سیر و گشتی باشد كه دم آخر ماه شعبان 

كنند و آن را سنگ انداز گویند.3 
را  شعبان  ماه  آخر  روز  نفیسی  اكبر  علی 
كلوخ انداز نامیده و در فرهنگ نفیسی می نویسد: 
برغندان، جشن و نشاطی كه به واسطه نزدیك شدن 
ماه رمضان در دهه آخر ماه شعبان بگیرند و نام 

روز آخر ماه شعبان را كلوخ انداز گویند.3 

اجازه  اگر وارثان ماركو گریگوریان  اعالم كرد كه 
دهند، آثار او را به خانه اش منتقل خواهند كرد و 
تمام مخارج این موزه مانند حقوق كارمندان و ... 

را هم برعهده خواهند گرفت. 
در  هنری،  منتقد  و  روزنامه نگار  این  گفته   به 
ارمنستان رسم است كه خانه  نقاشان و نویسندگان 
را به موزه تبدیل می كنند و در شهر ایروان سی وپنج 
وجود  است،  مشاهیر  به  متعلق  كه  شخصی  موزه 

دارد. 
ماركو گریگوریان  وارثان  بیان كرد:  الزاریان 
متأسفانه  كه  هستند  او  ب��رادرزاده  و  خواهرزاده 
رضایت ندادند این كار انجام شود و بهانه شان این 
این جا را  نیست و  این خانه در مركز شهر  بود كه 
می فروشند تا یك مكان در مركز شهر برای این كار 

اختصاص دهند، اما این كار منطقی نیست.
م��وزه   گذشته  س��ال  ك��رد:  ی���ادآوری  وی 
كلیسای  نزدیكی  در  تهران  ارامنه  تازه تأسیس 
مختلف  هنرمندان  آثار  داشت  قصد  قوام السلطنه، 
ارمنی را كه در ایران نیستند، جمع آوری كند تا این 
موزه پربار شود و من نیز به وارثان ماركو گفتم حیف 
است جای آثار او در این موزه خالی باشد چون 
ماركو گریگوریان مبتكر سبك كاه گل در دنیا است. 
آن ها در مرحله  اول موافقت كردند، اما دست آخر 
آثار ماركو را به ما ندادند. این در شرایطی است كه 
واقعا جای تاسف دارد موزه ای برای آثار هنرمندان 
ارمنی برپا باشد اما هیچ اثری از ماركو گریگوریان 
در آن به نمایش درنیاید. انجمن ایرانیان ارمنی كه 
به ارمنستان بازگشته اند شامل نقاشان، سینماگران 
و  كردم  مراجعه  آن ها  به  من  است.  نویسندگان  و 
قرار شد یك حساب بانكی باز شود و اعالم شود 
كنند،  واریز  پول  ماركو  كارهای  دوستداران  كه 
خانه ای  بتوانیم  تا  كنیم  شریك  نیز  را  او  وارثان  و 
نجات  بودن  بی نام و نشان  از  را  او  آثار  و  بگیریم 

ارمنستان،  در  ایران  سفیر  جریان،  این  در  دهیم. 
سید علی سقاییان، را دیدم و قرار شد این انجمن 
نامه ای به سفارت هم بنویسند و از آن ها نیز كمك 
بگیرند. ماركو گریگوریان حقی بر گردن یك نسل 
دارد كه به عنوان شاگردان او فعالیت كرده اند و حیف 
است آثارش بی صاحب بماند و وارثانش احساس 

مسؤولیت نكنند. 
درباره   ایران  هنرمندان  خانه  در  گفت:  وی 
مشكل تابلوهای ماركو گریگوریان صحبت شد و 
صد نقاش و هنرمند نامه ای را امضا كردند و در آن 
نسبت به این  كه آثار ماركو در موزه  ادبیات ممكن 
ناراحتی  اظهار  باشد،  نداشته  خوبی  شرایط  است 
كردند. وزیر فرهنگ ارمنستان در پاسخ به آن نامه 
گفت: تا زمانی كه من هستم آثار او در این موزه 

برقرار خواهد بود. 
اما هیچ وزیری همیشگی نیست و ممكن است 
و  شود  منتقل  زیرزمینی  به  مدتی  از  بعد  آثار  این 
از  ماركو  وارثان  به زودی  است  قرار  برود.  بین  از 
آمریكا به ارمنستان بیایند و خانه او را بفروشند، از 
همه هنرمندان خواهش می كنم كمك كنند تا كاری 

مثبت برای ماركو گریگوریان انجام شود. 
سال  سومین  آستانه  در  است  قرار  او  گفته   به 
خاموشی ماركو گریگوریان، در مهرماه سال جاری 
در تهران و در خانه هنر )آرت سنتر( مراسمی برای 

این هنرمند نقاش برگزار شود. 

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

آداب و رسوم مشترك ارمنيان 
و ايرانيان
جشن 

بَرغندان و 
باريِگندان

آندرانيك هويان
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و  جشن  برغندان،  می نویسد:  عمید  فرهنگ 
مهمانی و عیش و عشرتی كه در روزهای آخر ماه 
شعبان كنند.... برقندان هم گفته اند. كلوخ انداز و 
كلوخ اندازان نیز می گویند. به معنی پایان ده روزه 

هم گفته اند.4
فرهنگ آنندراج می نویسد: جشن و نشاطی را 
گویند كه ماه شعبان به نزدیِك آمدِن رمضان كنند و 
آمده  هم  قاف  ثالث،  به جای حرف  معنی  این  به 

است.5 
و  نیكو،  سرور  زندگانی  معنی  به  باریگندان 
از  جشن  این  است.  نعمت  فراوانی  و  شادمانی 
و  است،  ارمنستان  مسیحیت  از  پیش  جشن های 

همزمان با جشن ناواسارد برگزار می شد.6 
شركت  م��ردم  عامه  باریگندان  جشن  در 
توجه  بدون  ارمنی،  كلیسای  روحانیان  می كردند. 
گفت وگو  به  یكدیگر، آزادانه  درجه  و  مقام  به 
رهبران  و  بزرگان  اعمال  و  عقاید  و  می پرداختند 

خود را مورد انتقادهای شدید قرار می دادند.7
روحانیان لباس ها، كاله ها، و چوب دستی هایی 
انتقادی  عبارت  گفتن  با  و  می ساختند  كاغذ  از 

طنزآمیز سبب خنده و شادمانی مردم می شدند.
مساوات  برقراری  باریگندان  ویژه گی های  از 
كامل میان طبقات مردم بود. در آن روزگار همگان 

از  بی پروا،  داشتند  اجازه  و  داشتند  كامل  آزادی 
اعمال بزرگان و توانگران انتقاد كنند.

ایام  آغاز  از  پیش  روز  در  نیز  اكنون  ارمنیان 
برگزار می كنند.  باریگندان را  روزه بزرگ، جشن 
شب  این  در  بگیرند  روزه  دارند  قصد  كه  كسانی 
سفره شام را رنگین تر و مفصل تر از شب های دیگر 
می گسترند و با اقوام و خویشان به جشن و سرور 

می پردازند.
در شهر اراك، در روز جشن باریگندان جوانان 
این  از  یك  هر   ، می اندازند  راه  دسته ای  ارمنی 
جوانان لباسی برای خود فراهم می سازند و نقابی 
بر چهره می گذارند، طوری كه شناخته نشوند. دو 
جوان كه یكی لباس عروس و دیگری لباس داماد 
بر تن كرده، همراه دسته حركت می كنند. آنان به 
نشاط  و  شادی  به  و  می روند  اراك  ارمنیان  منازل 
و  می كند  پذیرایی  آنان  از  می پردازند. صاحبخانه 
اراك كمك  ارمنیان  باشگاه  به  باشد  مایل  چنان چه 

مالی می كند. 
ارمنی  كودكان   ، نارمك  منطقه  در  تهران  در 
دسته ای تشكیل می دهند و به منازل ارمنیان نارمك 

می روند و به جشن و سرور می پردازند. 
ارمنیان،  باشگاه  در  اصفهان  جلفای  در 
از شركت  برخی  و  می شود  داده  ترتیب  بالماسكه 

ارمنی  كودكان  می كنند.  استفاده  نقاب  از  كنندگان 
تهران  اراك و  برنامه هایی همانند جوانان  نیز  جلفا 
اجرا می كنند. سال های متمادی است كه در ایران 

جشن برغندان به هیچ وجه اجرا نمی شود. 
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است  انکارناپذیر  تاریخی  واقعیت  یک  این 
که آغاز گرفتن تآتر ترکان و تاریخچه پنجاه ساِل 
نخست آن، پیوندی تنگاتنگ با ارمنیان دارد. این 
نخستین  یونانیان  و  ارمنیان  که  است  علت  آن  به 
پذیرندگان و گسترش دهندگان نوآوری هایی بودند 
می شد.  وارد  عثمانی  امپراتوری  به  اروپا  از  که 
اوج گیری  دوران  می توان  را  1850م.  سال های 
در  نامید.  عثمانی  امپراتوری  ارمنی های  فرهنگ 
که جمعیت  ازمیر  و  استانبول  مانند  مهم  شهرهای 
چشم گیر ارمنی داشت، مدارس، مطبوعات، دانش 
و ادبیات ارمنی در راستای نیازهای این نوآوری ها 
ارمنی  جوانان  کردند.  آغاز  را  خود  رستاخیز 
بسیاری در آن دوره در اروپا تحصیل می کردند و از 
آن جا ایده های تازه فراوانی با خود می آوردند، که 
تآتر نیز جزو آن بود و از سوی ارمنیان امپراتوری 

با شور و شوق بسیار پذیرفته شد.
استانبول،  در  برا  محله  در  در سال 1859م. 
ارمنیان  بیش تر در مدارس  که  سراپیون حکیمیان 
از  را  تآتر  کوتاه  مدتی  در  می کرد  اجرا  نمایش 
سالن های مدارس به صحنه های حرفه ای منتقل کرد 
و نخستین گروه تآتر حرفه ای ارمنیان امپراتوری را 
»تآتر  عمر  اگرچه  نهاد.  بنیان  »تآتر شرق«  نام  با 
شرق« کوتاه بود، اما  توانست موفقیت های بزرگی 
ارمنیان،  تآتر  بازیگران  بهترین  آورد.  به دست 
پنگلیان،  مناکیان،  فاسوالجیان،  اکچیان،  مانند 
تریانتس، آجمیان، آروسیاک و غیره از همین تآتر 

برخاسته اند.
شرق«  »تآتر  در  که  نمایش ها  برخی  در 
نیز  واردویان  هاکوب  رفت،  صحنه  به  حکیمیان 
به عنوان بازیگری مبتدی بازی می کرد. او اگرچه 
بعد  چندی  نداشت،  درخشانی  بازیگری  استعداد 
بنیان گذار و پیشرو تآتر ترکیه شد. پس از تعطیل 
با چند جوان دیگر  شدن »تآتر شرق«، واردویان 
گروهی تشکیل داد و ساختمان سیرک کدیک پاشا 
را اجاره کرد و در 1867م. آن را تبدیل به سالن 
تآتر کرد. در مدتی کوتاه، گروه تآتر واردویان با نام 
»تآتر عثمانی«، شهرت بسیار به دست آورد. او در 
حومه شهر استانبول مانند اسکیودار، قاضی گیو و 
برا، نمایش های سیار اجرا می کرد و توانست توجه 

و عالقه مردم استانبول را جلب کند.
پیش از گروه »تآتر عثمانی«، هیچ کس نمایشی 

به زبان ترکی اجرا نکرده بود. نخستین بار در سال 
گروه   که  بود  پاشا  تآتر کدیک  1869م. در سالن 
زبان  به  را  بورجیا  سزار  نمایش  عثمانی«،  »تآتر 
ترکی اجرا کرد. واردویان برای این کار دو هدف 
متنفذ  اشخاص  حمایت  جلب  یکی  داشت؛  مهم 
ترک از گروه تآتر، و دیگری جذب تماشاچی ترک 
به تآتر برای تامین هزینه های گروه. او در هر دو کار 
نیز موفق بود. در استانبول، تنها به تآتر واردویان 
اجازه استفاده از نام »تآتر عثمانی« داده شد. این 
به دست آمده در طول ده سال حیات گروه  امتیاز 
همیشه  واردویان  تآتر  اجراهای  ماند.  برجا  تآتر 
در سالن های پر از تماشاچی انجام می شد و از این 
رو، پرداخت دستمزدهای باال به بازیگران را ممکن 

می ساخت.
»تآتر عثمانی« در سال های 1870م. به چنان 
بهترین  با  بود که می توانست  یافته  موفقیتی دست 
گروه های تآتر اروپا رقابت کند. در سال 1876م. 
زمانی که سالسبوری، نخست وزیر آینده بریتانیا، 
استانبول رفته  به  دیپلماتیک  ماموریت ویژه  برای 
سه  پاشا  کدیک  سالن  در  واردوی��ان  تآتر  بود، 
دیپلمات  عثمانی،  سران  که  می کرد  اجرا  نمایش 
انگلیسی و همراهانش نیز در سالن حضور داشتند. 
در  واردویان  تآتر  که  است  آن  گواه  موضوع  این 
پایتخت امپراتوری عثمانی چه اندازه اهمیت داشته 

است.
اما چندی بعد، به دستور سلطان عبدالحمید، 
طی یک روز ساختمان تآتر از بنیان کنده شد، و 
یا »تآتر عثمانی«  انحالل »تآتر واردویان«  به  این 
چرکس  نمایش  اجرای  کار،  این  علت  انجامید. 
در  نمایش  این  بود.  مدحت  احمد  اثر  اوزدن، 
بودند  چرکس  قوم  از  که  سلطان  محافظان  میان 
برای  عبدالحمید  بود.  کرده  پا  به  بزرگی  جنجال 
برقراری دوباره آرامش دربار، راهی دیگر نیافت 
و دستور داد ساختمان تآتر را بکنند و گروه تآتر 
را منحل کنند. پیشرفت پرشتاب نمایش نامه نویسی 
با  که  عثمانی«  »تآتر  کارکرد  با  ترک  کالسیک 
همزمان  بود  شده  تشکیل  واردوی��ان  کوشش 
گشت. اگر گروه تآتر در مراحل آغازین کار خود 
نمایش های ترجمه شده اجرا می کرد، پس از آن با 
سفارش و تشویق واردویان بسیاری از نویسندگان 
شمار  و  نوشتند  نمایش نامه  تآتر  این  برای  ترک 

این آثار در مدت کوتاهی از صد گذشت. در این 
معاصر  نویسندگان  همه  از  آثاری  نمایش نامه ها 
یا  وطن  جمله  از  داشت،  وجود  ترک  کالسیک 
گلنهار  کمال،  نامق  اثر  بیچاره  و کودک  سیلیسترا 
اثر عاکف بیک، چرکس اوزدن اثر احمد مدحت، 
بسان اثر شمس الدین سامی، دختر هندی اثر عبدل 
حق حمید، آثاری از ابوضیاء توفیق، رجایی زاده 
اکرم، محمد رفعت مانستری، بیش از بیست ترجمه 
از  ترجمه  بدرالدین، چند  از حسن  نوشته  و چند 
مولیر به دست احمد وفاق پاشا، علی حیدر بیگ 

و غیره.
و  بود  واردوی��ان  معاصر  که  تاالسو  رودلف 
ده ساله  کارکرد  است،  نوشته  را  ترکیه  تآتر  تاریخ 
ترکیه  تآتر  دوره  را درخشان ترین  عثمانی«  »تآتر 
که  )1930-1856م.(  فهمی  احمد  می داند. 
نخستین بازیگر ترک شمرده می شود و مدت پنجاه 
سال از چهره های برجسته تآتر ترک بود، نخستین 
گام های خود را هم به عنوان بازیگر و کارگردان، 
و هم به عنوان رهبر گروه تآتر، در سال 1876م. 
در »تآتر عثمانی« هاکوب واردویان برداشته بود. 
آن جا  در  او  استاد  نخستین  فاسوالجیان  توماس 
بوده است. هاکوب واردویان پس از انحالل گروه 
تآتر خود، همراه فاسوالجیان به بورسا رفت و در 
به  ارمنی،  هنردوستان  محیط  در  هم  باز  جا،  آن 
در  از چندی  فاسوالجیان پس  داد.  ادامه  فعالیت 
خاطرات خود نقش و رسالت گروه تآتر واردویان 
تآتر  نخستین  را  آن  و  دانسته  ارزشمند  بسیار  را 

حرفه ای ترکیه شمرده است.
متین آند، دیگر پژوهش گر تاریخ تآتر ترک، 
با اشاره به تآتر واردویان می نویسد که گروه تآتر 
او چنان حرفه ای بود که حتی پس از برقرار مجدد 
آن  نظیر  نیز  سال 1908م  در  عثمانی  مشروطیت 

دیده نشد.
بدین سان، می توان گفت که ارمنیان نقشی موثر 
و  داشته اند  ترکیه  تآتر  پیشرفت  و  بنیان گذاری  در 
ارزیابی کارشناسان تآتر و پژوهندگان این رشته، 

چه ارمنی و چه ترک نیز گویای آن است.

www.armtoday.info/default.asp :منبع
ترجمه: گارون سرکیسیان 

به مناسبت یادبود صدوپنجاهمین سالگرد بنیان گذاری تآتر ارمنیان و صدوچهلمین سالگرد تآتر ترکان در 

امپراتوری عثمانی
تاریخچه بنیان گذاری تآتر ارمنیان و ترکان در امپراتوری عثمانی

آنا آلکسانیان


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf
	33.pdf
	34.pdf
	35.pdf
	36.pdf
	37.pdf
	38.pdf
	39.pdf
	40.pdf
	80 cover farsi.pdf
	cover 80.pdf



