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در مغز حیوانات چه خبر است؟
موضوع اصلی این شماره هویس اختصاص دارد 
آگوست  شانزده  شماره  در  که  مفصلی  مقاله  به 
2010 مجله تایم منتشر شده است. جفری کلوگر 
نویسنده این مقاله ما را با آزمایش های گوناگونی 
که در زمینه هوش جانوران به عمل آمده است آشنا 
می کند. با کانزی و دیگر میمون هایی آشنا می شویم 
متحده  ایاالت  آیووای  در  آزمایشگاهی  در  که 
با حنجره  بزرگ شده اند و زبان آموخته اند. آن ها 
که  تصویرهایی  دادن  نشان  با  اّما  نمی کنند،  تکلم 
هریک به منزله یک کلمه هستند جمله می سازند 
در  سر  دستوری  زمان  مانند  انتزاعی  مفاهیم  از  و 
سیصد  به  کانزی  لغات  ذخیره  هرچند  می آورند. 
و ُخرده ای کلمه محدود می شود، اّما نفس قابلیت 
زبان آموزی او این افسانه را که تنها بشر می تواند 
سیستم پیچیده زبان را بفهمد باطل می کند. در این 
نوشته همچنین از پرندگانی صحبت شده است که 
توانایی به کارگیری ابزار و یافتن راه های ابتکاری 
برای حل مسائل را دارند یا از جانورانی که گروهی 
زندگی می کنند و برای شکار بین خود تقسیم کار و 

هماهنگی دارند. 
و  منطقی  توانایی های  به  ذهنی  قابلیت های  البته 
دیگری  آزمایش های  نمی شود.  استداللی محدود 
اندیشیدن،  بر  عالوه  حیوانات  که  می دهند  نشان 
از حس همدردی و غم و شادی نیز برخوردارند. 
شاهد  وقتی  آزمایشگاهی  موش های  مثال،  برای 
درد یکی از همنوعان خود می شوند، همگی شروع 

به لرزیدن می کنند.
به نوشته این مقاله البته همه جانداران از نظر هوش و 
قابلیت های ذهنی در یک سطح نیستند. پستانداران 
از این دیدگاه جایگاه نخست را بعد از انسان اشغال 
کرده اند و در پائین ترین سطوح صدف های دریایی 

و برخی حشرات قرار دارند. 
این موضوع در پی خود پرسش های اخالقی مهمی 
استدالل  این  با  دیرباز  از  انسان  می کشد.  پیش 
را  درد  و  احساسند  فاقد  جانداران  که  توجیه  و 
نمی فهمند، از آنها بهره کشی کرده است. آنها را برای 
کارهای باربری به خدمت گرفته، در آزمایشگاه ها 
به کار برده، و مهم تر از همه آنها را کشته و خورده 
است. با آشکار شدن این مسئله که حیوانات نیز 
دارای توانایی های بشر، گیرم در مقیاسی پائین تر 
هستند، همه این کارها می تواند مورد چون و چرا 
روز  هر  حیوانات  با  خوش رفتاری  گیرد.  قرار 
اهمیت بیشتری پیدا می کند و گیاهخواری هواداران 

بیشتری را به خود جلب می کند.

آرا پاپیان:
انتقال مسئله دادخواهی ارامنه از حوزه 

سیاست به حوزه حقوق بین الملل
قرار بود روز 22 دسامبر قطعنامه ای درباره نسل کشی 
مجلس  و  شود  مطرح  آمریکا  کنگره  در  ارامنه 
عام  قتل  عالم  کشور  قدرتمندترین  قانونگذاری 
ارامنه در ترکیه عثمانی را به رسمیت بشناسد. گفته 
می شد در صورت طرح مسئله در کنگره، قطعنامه 

حتمًا رای می آورد. مسئوالن قوه مجریه، رئیس 
جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا، مخالفت خود 
را با طرح این قطعنامه در کنگره اعالم کرده بودند. 
همین طور هم شد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا، قطعنامه را در دستور کار قرار 
نداد. آشکارا منافع مّلی آمریکا با طرح این قطعنامه 
در این مقطع خوانایی نداشت. ترکیه با جدیت تمام 
هشدار داده بود که طرح مسئله نسل کشی در کنگره 
می تواند آثار سوئی در روابط دو کشور داشته باشد 
و حفظ روابط حسنه با ترکیه برای آمریکا بسیار 
مهم تر از ژست عدالت خواهی در زمینه رویدادهای 

تاریخی بود.
آرا پایپان، کارشناس حقوق بین الملل و رئیس بنیاد 
تحقیقاتی مودوس ویِوندی در مقاله ای در این باره 

می نویسد:
مقننه  و  مجریه  قوای  که  داریم  نیازی  چه  ”ما 
به  را  ارامنه  نسل کشی  متحده  ایاالت  حکومت 
رسمیت بشناسند؟ آیا این امر به خودی خود یک 
هدف است؟ این که بی معناست. اگر قرار است این 
این  در  باشد،  غرامت  اخذ  خدمت  در  شناسایی 
صورت پرسش دّومی مطرح می شود که اهمیتش 
از اولی کمتر نیست: چطور قرار است یک مصوبه 
در پارلمان یک کشور که الزامی نیست، بلکه صرفًا 
در  است،  مّلی  قانونگذاری  مجلس  موضع  بیان 
قوای  وقتی  آیا  بگیرد؟  قرار  غرامت  اخذ  خدمت 
مجریه و مقننه کاناد نسل کشی ارامنه را به رسمیت 
ترکیه  به  نسبت  کانادا  دولت  سیاست  شناختند، 

تغییری کرد؟“
پیشنهاد مشخص پاپیان تغییر حوزه کار از سیاست به 
حقوق بین الملل است. به نظر او در سطح بین المللی 
این کار وجود دارد. یکی  برای  قانونی  دو مرجع 
شورای امنیت سازمان ملل و دیگر دادگاه عدالت 
بین المللی. او هشدار می دهد که هزینه کردن این 
در  ارامنه  نسل کشی  شناسایی  راه  در  انرژی  همه 
پارلمان ها عاقالنه نیست. او حتی در جای دیگری 
گفته است که بعید نمی داند ترکیه بدش نیاید که این 
به درازا بکشد، چرا که همه  مسئله همین طوری 

انرژی البی ارمنی را به هدر می دهد.

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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از  19 دی ماه، چهارمین سالگرد ترور یکی 
هراند  ماست:  عصر  روزنامه نگاران  شجاع ترین 
نظام  ترکیه.  آگوِس  نشریه  سردبیر  ارمنی،  دینِک 
است  نتوانسته  سال  چهار  این  در  ترکیه  قضایی 
در  کند،  را محاکمه  این جنایت  آمرین  و  او  قاتل 
مسئله  پیگیری  برای  او  وکالی  و  فرزندان  عوض 
تحت فشار قرار گرفته و به زندان محکوم شده اند. 
و  ارامنه  مسائل  درباره  و  بود  که  دینک  هراند  اّما 
مسئله قتل عام آن ها در دولت عثمانی در اوائل سده 

بیستم، چگونه می اندیشید؟
ضرورت  زمینه  این  در  رایج  سخن  امروز 
شناسایی قتل عام ارامنه در پارلمان های کشورهای 
متحده  ایاالت  درکنگره  همه  از  مهم تر  و  غربی 
است. کوشش همه احزاب سیاسی مّلی گرا، حزب 
در  آن  البییستی  بازوی  آنکا،  داشناکسوتیون، 
کشورهای  در  داد“  ”های  دفاتر  و  متحده  ایاالت 
مختلف جهان، بسیج همه نیروها برای به سرانجام 
رساندن این هدف است. در این راهبرد قرار است 
دولت ترکیه تحت فشار کشورهای غربی به عمل 
نسل کشی در اوائل سده بیستم اعتراف کند. غافل 
از اینکه شناسایی ای که تحت فشار خارجی انجام 
گرفته باشد نه شناسایی واقعی و از سر باور، بلکه 
عملی است از سر اجبار، که مانند هر عمل اجباری 
دیگری در نخستین فرصتی که برای کتمانش دست 
هراند  قتل  شد.  خواهد  بدل  خود  ضد  به  دهد، 
که  می شود  تلقی  مدعا  این  بر  شاهدی  هم  دینک 
دولت ترکیه قابلیت شناسایی قتل عام را ندارد و 
تنها از راه فشار خارجی می توان او را به این کار 
واداشت. و دینک چنان معرفی می شود که گویی 
خود نیز یکی از پیروان راهبرد شناسایی قتل عام 

ارامنه در پارلمان های غربی بود. 
سخنرانی های  و  مصاحبه ها  مقاالت،  متن 
همان  مطبوعات  حتی  است.  شده  چاپ  دینک 
گروه های مّلی گرا هم اینها را چاپ می کنند. اّما در 
بسا عنوان ها و شعارها مهم تر  روزنامه نگاری چه 
از متن اصلی هستند. دینک شهید 1500001- م 
شعار  این  در  می شود.  دانسته  ارامنه  نسل کشی 
ادامه  او  قتل  اینکه  است.  نهفته  بسیاری  معانی 
نسل کشی ارامنه در نود سال پیش بود. اینکه دولت 
امروز ترکیه با دولتی که نسل کشی صدها هزار تن از 

ارامنه را سازمان داد تفاوت ماهوی ندارد. در حالی 
که واقعیت این است که دینک را دولت ترکیه به قتل 
توانایی  و  اراده  دولت  این  هرچند  است،  نرسانده 
مجازات قاتلین او را ندارد. این شعار به طور غیر 
مستقیم می گوید که راه دینک، راه تعامل با جامعه 

ترکیه، به بن بست می رسد.
اّما راه دینک کدام بود؟ او در نوشته های خود 
و در عملش هوادار چه رویکری به مسئله شناسایی 

قتل عام بود؟ 
اینکه او آشکارا گفته است که مسئله  نخست 
ارامنه توسط کشورهای  اصلی شناسایی قتل عام 
با  باید  که  است  ترکیه  جامعه  این  نیست.  دیگر 
درباره  درستی  آگاهی  به  خود  روشنفکران  تالش 
تاریخ خود برسد و با اتفاقی که در گذشته اش افتاده 

است روبه رو شود.
در  اجتماعی  است  فعالی  دینک  اینکه  دّوم 
عام  قتل  شناسایی  مسئله  او  برای  ترکیه.  جامعه 
ارامنه و حقوق اقلیت های قومی )از جمله ارامنه( 
از جنبش دموکراسی خواهی  این کشور جزئی  در 
میان  در  رایج  نظر  بر خالف  او  است.  کشور  این 
در  مشارکت  که  دیاسپورا،  مّلی گرای  اح��زاب 
سیاست و فعالیت های اجتماعی جامعه بزرگ را از 
می دانند،  زیان آور  قومی خود  زاویه حفظ هویت 
مسائل  از  جدا  را  کشورش  ارامنه  جامعه  و  خود 
جامعه  تحوالت  در  و  نمی دانست  ترکیه  عمومی 

خود مشارکت می کرد.
سخن  ترک ها  با  ارامنه  مسائل  درب��اره  او 
در  ترکی  به  را  آگ��وس  خود  نشریه  می گفت. 
می آورد. حقیقتًا اگر او به ارمنی می نوشت و تنها 
اصاًل  ترورش  از  بعد  آیا  ارامنه سخن می گفت،  با 

”ما  شعار  نفر  هزاران  که  می شناخت  را  او  کسی 
میان روشنفکران  او در  دینک هستیم“ سر دهند. 
ترکیه محبوب بود و این محبوبیت از دوستی های و 

همراهی های سالیان دراز می آمد.
را  ارمنستان  و  ترکیه  پیوستن  با  تنها  نه  او 
بسیار  را  آن  بلکه  بود،  موافق  اروپا  اتحادیه  به 
که  می دانست  واقع بینانه  هرچند  می دانست،  مهم 
گمان  به  داد.  نخواهد  روی  سادگی  به  اتفاق  این 
ارامنه  نسل کشی  در  خود  اروپایی  دولت های  او 
عضویت  باید  گناه شان  جبران  برای  و  گناهکارند 

ارمنستان در اتحادیه اروپا موافقت کنند.
روش دینک از دید مّلی گرایی ارمنی پذیرفتنی 
نیست. روش عام مّلی گرایی ارمنی عبارت است از 
انزوای جامعه ارامنه از جامعه بزرگ و الویت دادن 
به مسائل جامعه ای است که در آن  ارامنه  مسائل 
زندگی می کنند، نه پیوند دادن مسئله جامعه ارامنه 
با مسائل عمومی کشور. البته می توان این پرسش 
این مسئله  باید  را مطرح کرد که در هر جامعه ای 
با توجه به شرایط همان جامعه حل کرد و راه  را 
دینک و مشارکتش در مسائل سیاسی و اجتماعی 
ترکیه، نسخه ای نیست که بتوان برای همه جوامع 
پیچید. این درست، اّما برای این کار باید نخست 
تصویر روشنی از راه دینک ترسیم نمود، نه اینکه 
او را هم ناسیونالیستی از قماش ناسیونالیست های 

دیگر معرفی کرد.
تحت  دو سو  از  حیات خود  زمان  در  دینک 
که  ترک  ناسیونالیست های  سوی  از  بود.  فشار 
کشتار  درباره  را  گفتنش  سخن  و  او  فعالیت های 
ارامنه بر نمی تابیدند و از سوی ناسیونالیست های 
ارمنی که روش او را با برنامه های خود هماهنگ 
ترکیه  را عامل حکومت  او  گاه حتی  نمی یافتند و 

می خواندند.
آشنایی  برای  می آید  پی  در  که  نوشته ای  دو 
مقدماتی با دیدگاه های هراند دینک می توانند مفید 
باشند. برای آشنایی بیشتر با هراند دینک می توانید 
به شماره 39 فصلنامه پیمان )بهار 1386( مراجعه 
کنید. مطالب این شماره در نشانی اینترنتی زیر قابل 

دسترسی است:
 http://www.paymanonline.com/archive.aspx?page=2

راه هراند دینک
به مناسبت چهارمین سالگرد ترور او
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می کوشیدند  که  کسانی  آن  که  است  مشخص 
تا مرا منزوی و با اقدامات خود ناتوان و بی دفاع 
سازند، موفق شده اند. آن ها با اطالعات نادرست 
و زهرآگین که به اجتماع تزریق کرده اند موفق به 
ایجاد گروهی قابل توجه شده اند؛ گروهی که هراند 
ترک  هویت  به  که  می شمارد  شخصی  را  دینک 

اهانت کرده است.
مملو  آن  پستی  صندوق  و  من  رایانه  حافظه 
از سطرهای خشم آگین و تهدیدآمیز است که افراد 
این گروه ویژه از شهروندان می فرستند )در این جا 
یادآوری کنم که هرچند این نامه ها از شهر نزدیک 
بورسا فرستاده شده اند و من از نزدیکی جغرافیایی 
نگران شده و  بر می آید  این شهر  از  با خطری که 
متن نامه های تهدیدآمیز را به دفتر دادستان شیشلی 

سپرده ام، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده ام(. 
ساختگی  یا  واقعی  حد  چه  تا  تهدید ها  این 
برایم  آن  به  بردن  پی  که  می گویم  است؟ صادقانه 
میسر نیست. آن چه واقعا تهدیدآمیز و تحمل ناپذیر 
گرفتار  را  خود  که  است  روانی   شکنجه ای  است، 
درباره  افراد  این  حاال  که  سؤال  این  می کنم.  آن 

من چه فکری می کنند واقعًا عذابم می دهد. جای 
چهره ای  گذشته  به  نسبت  اکنون  که  است  تأسف 
شناخته  شده تر هستم و نگاه مردم را که )ببین، او 
آن مرد ارمنی نیست؟( بیش تر احساس می کنم و 
ناآگاهانه خود را عذاب می دهم. حاصل این عذاب 
ناراحتی  دیگر  سوی  از  کنجکاوی،  سو  یک  از 
دیگر  سوی  از  بیش تر،  توجه  سو  یک  از  است. 

بد گمانی است.
وضع و حال کبوتری را دارم که از رویدادهای 
دور و برش همواره نگران است. سرم به سرعت 
می جنبد و به همان سرعت آماده نگاه کردن به دیگر 
سویم، و این بهایی است که می پردازم. عبداله گول، 
وزیر امور خارجه، چه گفت؟ جمال چیچک، وزیر 
دادگستری، چه گفت؟ )در واقع دلیلی وجود ندارد 
کسی  آیا  شود.  زیاده روی   301 ماده  درباره  که 
مطابق این ماده محکوم و زندانی شده است؟( انگار 
بهایی که انسان می پردازد فقط زندانی شدن است. 
ای وزیران، آیا می دانید انسانی را مثل کبوتر در دام 
بدگمانی زندانی کردن یعنی چه؟... هرگز کبوتری 

را دیده اید؟

 
آنچه»بینمرگوزندگی«خواندهمیشود

خانواده  را  آن چه  و  گذارندم  سر  از  را  آن چه 
ما از سر گذارند، چندان ساده نبود. لحظاتی رسید 
این دیار کنم  اندیشیدم که ترک  به طور جدی  که 
و بروم، مخصوصا زمانی که تهدیدها خانواده ام را 
نیز در بر می گرفت. در این زمینه همواره احساس 
که  این حالت همان است  درماندگی کرده ام. البد 
بین مرگ و زندگی خوانده می شود. من می توانستم 
به اراده خود مقاومت کنم، اما اجازه نداشتم زندگی 
قهرمان  می توانستم  اندازم.  خطر  به  را  نزدیکانم 
زندگی ام شوم، اما اجازه نداشتم با به خطر انداختن 
دیگری، مخصوصا نزدیکانم، مبارز شمرده شوم. 
خانواده ام،  افراد  درماندگی،  اوقات  چنین  در 
فرزندانم، را جمع می کردم و در جمع آن ها امنیت 
می جستم، از آ ن ها بیش ترین حمایت را می یافتم. 
می ماندم  که  جا  هر  داشتند.  اعتماد  من  به  آن ها 
آن ها نیز در همان جا می ماندند. اگر می گفتم برویم 

می رفتند، می گفتم بمانیم می ماندند.
اما  خوب،  بسیار  کردن.  ایستادگی  و  ماندن 

 15 در  دی��ن��ک  ه��ران��د    •
شهر  در  میالدی  سپتامبر1954 
خانواده ای  در  ترکیه  ماالتیای 

بی چیز به دنیا آمد.
•   خانواده دینک در سال1961 
به استانبول مهاجرت کردند و به 
دنبال جدایی پدر و مادر و آواره 
در  ب��رادرش  دو  و  هراند  شدن 
خیابان های استانبول، کارشان به 

مرکز کودکان بی سرپرسِت ِگدیک 
پاشا وابسته به کلیسای پروتستان 

ارمنی انجامید.
•    هراند تحصیالت  متوسطه خود 
ارمنی  شبانه روزی  مدرسه  در  را 
و  رساند  اتمام  به  خاچ  سورپ 
سپس در دانشکده علوم دانشگاه 
جانورشناسی  رشته  در  استانبول 
مشغول به تحصیل شد. در بیست 

سالگی، با دختری به نام راکل که 
مرکز  همان  در  کودکی  دوران  از 
با  نگهداری کودکان بی سرپرست 

او آشنا شده بود ازدواج کرد. 
•   پس از تمام شدن درسش در 
رشته  در  جانورشناسی،  رشته 
مشغول  استانبول  دانشگاه  فلسفه 
به تحصیل شد. در این دوران بود 
که به مسائل سیاسی نیز عالقه مند 

ترکیه  کمونیست  حزب  وارد  و 
)مارکسیست- لنینیست( شد. 

در  فلسفه  تحصیل  دوران  در    •
اجتماعی  فعالیت های  دانشگاه، 
خود را نیز در میان جامعه ارمنیان 
مقام  در  ک��رد.  آغ��از  استانبول 
کودکان  نگهداری  مرکز  مسؤول 
به  مشغول  ارمنی  بی سرپرست 
کار شد و دوران سربازی خود را 

هراند دینک در یک نگاه

آخرين سرمقاله هراند دينك در هفته نامه آگوس

مانند کبوتری ترسان
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به جمهوری  باید می رفتیم؟  به کجا  اگر می رفتیم 
ارمنستان؟ کسی مثل من که تحمل بی عدالتی ها را 
ندارد، تا چه حد می توانست بی عدالتی های آن جا 
بیش تر  با مشکالت  آیا در آن جا  کند؟  را تحمل 
اروپایی  در کشورهای  زندگی  نمی شدم؟  روبه رو 
مناسب حال من نبود. من کسی هستم که هرگاه 
دلتنگ  چهارم  روز  می مانم،  غرب  در  روز  سه 

کشورم می شوم و افسرده و ملول می گویم: زودتر 
باید  تمام شود که برگردم. من در آن جا چه کار 

می کردم؟ آسودگی آن جا آزارم می داد.
هوای  به  تب وتاب«  پر  »دوزخ ه��ای  ترِک 
شخ���صیت  با  بی دردسر«  و  آماده  »بهشت های 
من سازگار نیست. ما داوطلبانی هستیم که آرمان 
است.  بهشت  به  زندگی مان  دوزخ های  تبدیل  ما 
ما حیاتی است،  برای  ترکیه  ماندن و زیستن در 
رسم  به  و  نمی خواهیم  این  جز  واقع  در  که  چرا 
احترام به هزاران تن از یاران مان در ترکیه که در 
راه مردم ساالری پیکار می کنند و حامی ما هستند، 

ناگزیر باید بمانیم.
محبور  اگر  اما  کنیم.  مقاومت  و  بمانیم  باید 
راه  به   1915 مانند  درست  شویم...  رفتن  به 
می افتیم... درست مانند پدران مان... بی  آن که 
همان  در  زدن  گام  با  می رویم...  کجا  به  بدانیم 
راه هایی که آن ها گام زدند... با احساس عذاب 
آن ها، با داشتن تجربه رنج آن ها. با چنین اتهامی 
به هر جایی که  وطن مان را ترک خواهیم کرد و 
خواهیم  می برند  قلب هامان-  نه  -اما  پاهامان 

رفت.
 

نگران و آزاد
را  رفتنی  چنان  تجربه  هرگز  می خواهد  دلم 
نداشته باشیم. دالیل فراوانی داریم و به هر حال 

امیدواریم آن تجربه را نداشته باشیم.
مراجعه  بشر  حقوق  اروپایی  دادگاه  به  حال 
یافت؟  ادامه خواهد  کی  تا  دادرسی  این  می کنم. 
نمی دانم. واقعیتی که نمی دانم و مایه تسکین خاطرم 
می شود ادامه زندگی در ترکیه است، دست کم تا 
وقتی که دادرسی تمام شود. اگر دادگاه به نفع من 
رأی دهد قطعا بسیار شادمان خواهم شد و دیگر 
نیاز نخواهم داشت. در موقعیت  به ترک کشورم 
احتمااًل سالی دشوارتر خواهد  من، سال 2007 
بود. دادرسی ها ادامه خواهد یافت. دادرسی های 
تازه تر آغاز خواهد شد. کسی چه می داند با چه 

بی عدالتی هایی مواجه می شوم؟
تا آن زمان، تنها واقعیتی که مایه امنیت من 
می شود این است. آری، من خود را در اضطراب 
دیار  این  در  می دانم  اما  می بینم.  کبوتران  روحی 
مردم با کبوترها کاری ندارند. کبوترها در سراسر 
می کنند.  زندگی  شلوغ  جاهای  در  حتی  شهر 
آری، آن ها تا حدی نگران، اما به همان اندازه نیز 

آزادند.
 

ترجمه: ادوارد هاروتونیان
منبع: فصل نامه پیمان

نیز در هنگ پیاده نظام دنیزلی در 
ارتش ترکیه به پایان رساند.

• از سال 1990 نگارش مقاالت 
سیاسی و اجتماعی را در روزنامه 
مارمارا شروع کرد و در1996 م. 
به کمک چند تن از دوستانش و 
وقت،  پاتریارک  حمایت های 

نشریه آگوس را تأسیس کرد.
•  در سال 2005 مفتخر به دریافت 
حقوق  جامعه  از  تقدیری  نشان 
بشر ترکیه شد و یک سال بعد، به 
خاطر تالش در راه تحقق آزادی 

عقیده و بیان، نشان روزنامه نگار 
اشترن  آلمانی  مجله  را  شجاع 

دریافت کرد. 
ک��ردن  م��ط��رح  ب���رای  او    •
کشتار  مورد  در  اندیشه هایش 
 ،1915 در  ارمنیان  دسته جمعی 
سه بار بر اساس ماده 301 قوانین 
ترکیه، که هرگونه توهین به هویت 
مورد  می سازد،  ممنوع  را  ترک 
هفتم  در  گرفت.  قرار  محکومیت 
اکتبر 2005، بر اساس رأی دادگاه 
قضایی شیشلی به شش ماه حبس 

محکوم شد.
جلوی   ،2007 ژانویه   19 در   •
دفتر روزنامه آگوس از پشت سر 
ناحیه  گلوله در  اصابت سه  مورد 
دم  در  و  گرفت  قرار  گردن  و  سر 

جان سپرد. 
میان  در  او  پیکر  بعد  روز  سه   •
طی  از  پس  نفر  ه��زار  صدها 
مسافتی هشت کیلومتری و پس از 
انجام مراسم مذهبی، در قبرستان 
به  استانبول  ارمنیان  به  متعلق 
خاک سپرده شد. جمعیت انبوهی 

ترک  و  ارمنی  شهروندان  از 
همراهی  را  او  پیکر  که  استانبول 
می کردند در سکوت کامل حرکت 
و تنها اعالن های کوچکی را حمل 
می کردند که بر روی آن ها نوشته 
ارمنی هستیم.  ما همه  بود:  شده 

ما همه هراند دینک هستیم.
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اگر واقع بینانه نگاه کنیم، می بینیم ترکیه به آسانی 
به اتحادیه اروپا نخواهد پیوست. برخی می گویند این 
یا چهل  یا حتی سی  بیست سال  پانزده سال،  روند، 
سال به طول خواهد انجامید. می دانم و اعتقاد دارم که 
حتی پس از این سال ها نیز ترکیه نخواهد توانست به 
اتحادیه اروپا بپیوندد اما مسأله ای که برای ما مهم است 
به  پیوستن  روند  به  که  دورانی  است؛  گذر  دوران  این 
اتحادیه  به  پیوستن  ما  برای  اروپا می انجامد.  اتحادیه 
اروپا آن قدرها هم مهم نیست؛ مهم این برهه از زمان 
است. گاهی اوقات ترکیه را به جوانی تشبیه می کنم که 
برای رسیدن به دختر دل خواهش هر روز خود را به 
شکلی آرایش می کند اما من واقع بین هستم و می دانم 
که این جوان به سختی به محبوبش خواهد رسید. شاید 
این که  یا  باشد  پیر و فرسوده شده  تا آن زمان بسیار 
اتحادیه اروپا دیگر آن موقعیت فعلی را نداشته باشد. به 
این موضوع اذعان دارم و مطمئنم که چنین است، لیکن 
دلدادگی  این  که  چرا  است  مهم  دلدادگی  این  ما  برای 
باعث تحوالتي عظیم در ترکیه شده و بسیاری از موارد 
این تحوالت، و روند  امروز، در مرکز  تغییر داده.  را 
مردم ساالرانه شدن کشور یک کلمه مهم وجود دارد: 
شخص، شهروند، هویت و همچنین هویت اصلی، نه 
آن هویت و شهروندی بودني که تا به امروز به ساکنان 
فرو  دیگر  تابو  این  است.  شده  تحمیل  ترکیه  کشور 
فروپاشی  حال  در  پیش  از  بیش  روز،  هر  و  پاشیده 

است.

آن  یا  مخفی  )ارمنیان  هامِشنی  ارمنیان  بیش تر 
دسته از ارمنیانی که با اِعمال زور مجبور به تغییر دین 
و زبان خود شده بودند( سالیان متمادی در گروه های 
دنباله رو  برهه  فعالیت می کردند. آن ها در آن  چپ گرا 
این تفکر بودند که قومیت و ملیت مسأله اي مهم نیست. 
تنها مسأله مهم، مساوات، برابری و آزادی است و در 
نتیجه ي این تفکرات به مسأله ملیت نمی پرداختند. اما 
زمانی که در 20 یا 25سال پیش حرکت های چپ گرا 
منهدم شدند این جنگ تبدیل به جنگ هویت شد، یعنی 
خود  اصلی  ملیت  و  هویت  دنبال  به  کس  هر  که  این 
می گشت. امروزه، این نگرش در مورد اسالم گراها نیز 
محسوس است. آن ها شروع به طرح سؤاالتی درباره 
روشنفکران  و  عادی  مردم  بین  در  نسل کشی  مسأله 
ترک های  علیه  پیکار  به  که  این  برای  چرا؟  کرده اند. 
به  مسأله  این  که  باورند  این  بر  و  برخاسته اند  جوان 
ترک های جوان برمی گردد. آن ها به این نتیجه رسیده اند 
دست  به  ارمنیان  نسل کشی  کنند  اعالم  نباید  چرا  که 
ترک های جوان صورت گرفته و چرا نباید به جای زیر 
سؤال بردن تمامی ملت ترک، فقط آن ها را برای این 
عمل محکوم کنند. امروز، جامعه ترک به این مرحله 

رسیده است.
***

در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نظر خود را 
بارها بیان کرده ام که شخصا با عضویت ترکیه در اتحادیه 
نیز تالش می کنم زیرا یک  اروپا موافقم و در این راه 

شهروند ترکیه هستم که می خواهد با عضویت کشورش 
مردم ساالری  و  اقتصادی  لحاظ  به  اروپا  اتحادیه  در 
استاندارد باالیی را کسب کند و در عین حال، در مقام 
یک اقلیت این تحوالت برای من نیز مثبت خواهد بود. 
به منزله یک ارمنی نیز موافق هستم که ترکیه در مقام 
آید  در  اروپا  اتحادیه  عضویت  به  ارمنستان  همسایه 
زیرا در این صورت اگر ارمنستان نیز عضو این اتحادیه 
باشد، دو کشور در روابط خود موظف به رعایت اصول 

حاکم بر کشورهای اتحادیه اروپا خواهند شد.
***

اگر از داخل ترکیه به این مسأله نظری بیاندازیم، 
من رویا هایی دارم که می خواهم آن ها را با شما نیز در 
میان بگذارم. با نگاهی به تاریخچه نسل کشی، می بینیم 
به  نیز  آلمان  و  انگلستان  فرانسه،  اروپایی  کشورهای 
نوعی در این نسل کشی دخیل بوده اند. اکنون از آن ها 
چه انتظاری داریم؟ این که مسأله نسل کشی را بپذیرند. 
باشیم  داشته  انتظار  را  دیگری  که چیز  این  امکان  آیا 
وجود ندارد؟ مثاًل جبران خسارت ها برای اشتباهاتی 
که در گذشته اعمال کرده اند. به نظرم باید از کشورهای 
اروپایی درخواست کنیم که برای احترام به ملت ارمنی 
ملت  این  به  وارد شده  زمینه جبران خسارت های  در 
جبران  می توانند  چگونه  دهند.  صورت  کارهایی 
خسارات کنند؟ به نظرم پذیرفتن عضویت ارمنستان در 
اتحادیه اروپا می تواند یکی از موارد جبران باشد، یا 
الاقل در حال حاضر می تواند باشد. رویاها و تفکرات 
دیگری نیز وجود دارد. پیوستن به اتحادیه اروپا برای 
ارمنستان حکم آزاد شدن از محاصره ترکیه و آذربایجان 
را خواهد داشت همچنین استقالل کامل از روسیه و این 

به معنای پیشرفت، تأمین اجتماعی و امنیت است.

ترجمه: ژیلبرت مشکنبریانس
منبع: نشریه پیمان

گزیده ای از متن سخنرانی دینک در آبان ماه سال 2006 در تهران

 هراند دینک: با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موافقم
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عامل سن
انسان در هر سنی می تواند دوزبانه باشد. اما آیا 
می توان در هر یک از مراحل چرخه زندگی، واقعا 
دوزبانه شد؟ با دانستن این نکته که زبان مادری، که 
به طور دقیق تر »زبان اول« نامیده می شود، در اصل 
در سه سالگی در ذهن جا می افتد، سن آرمانی برای 
یادگیری زبان دوم کدام است؟ آیا زمان برتری برای 

این کار وجود دارد؟
دوزبانه پیش رس، به کودکی گفته می شود که 
پیش از حدود ده سالگی به جز زبان نخست خود، 
زبانی دیگر فرا گیرد. پس از این سن، از دوزبانگی 
دیرهنگام سخن می گوییم. دانشمندان بر سر درستی 
عبارت  تأیید  از  که  شناختی  اصطالح  تمایز  این 
زبان  هرقدر  دارند:  توافق  می شود،  منتج  ذیل 
آسان تر  یادگیری  این  گرفته شود،  یاد  دوم زودتر 
و نتیجه حاصل بهتر خواهد بود. نخستین توضیح 
این پدیده ما را به حوزه زبان شناختی عصبی وارد 
بالغ در روند  می سازد. تفاوت میان کودک و فرد 
زبان  دو و حتی سه  است. کودک یک،  فراگیری 
را به گونه ای متفاوت، سریع تر، سهل تر و طبیعی تر 
فرد  سن  بر  هرقدر  می گیرد.  فرا  بزرگسال  فرد  از 
شناختی  تمرینی  به  فراگیری  روند  شود،  افزوده 
فرد  سوی  از  تالش هایی  مستلزم  و  شده  تبدیل 
مغز مربوط  ارتجاعی  به ویژگی  این مسأله  است. 
فرایند  روی  بر  شده  انجام  پژوهش های  است. 

تصویرسازی نورونی، با اطمینانی روزافزون، 
وجود دوره ای سرنوشت ساز یا حساس، و نیز یك 
تکامل زیست شناختی را تأیید می کنند که در زمان 
بلوغ پایان می پذیرد. این دوره می تواند مخصوصا 
جهت فراگیری به طور کلی و فراگیری زبان ها به 
از  باشد. دوزبانه شدن پس  طور خاص، مناسب 
ناممکن  کامال  اگرچه  نیست،  مشکل  بدون  بلوغ 
هم نیست. توضیح دیگری که مخصوصا برخی از 
جامعه شناسان زبان از آن دفاع می کنند، این است 
که کودک در وضعیتی مساعدتر برای یادگیری قرار 
دارد و این خود دالیل متعدد دارد. از یک سو و 
کدهای  فراگیری  پیش رونده،  بسیار  گونه ای  به 
جدید با پیشرفت شناختی او هماهنگ می شود، و 
از سوی دیگر کودک نه ترس دارد و نه در تمایل 
از  او  ارتباط گرفتار می شود.  برقراری  برای  خود 
ارتکاب اشتباه نگران نیست، حال هر قدر هم که 
باشد. همچنین  آگاه  اشتباه  ارتکاب  این  به  نسبت 
باید یادآوری کرد که او در میان میانجی گری های 
تصحیح  و  اصالح  بزرگسال  فرد  از  بیش تر  خود، 
می شود. سرانجام او در ارتباطات اجتماعی خود 
قرار  فشار  تحت  کمتر  و  شده  همراهی  بیش تر 
می گیرد. بنابراین از نوعی موهبت زبانی )موسوم 
به دریافتی( برخوردار است که از نظر کمی و کیفی 

برتر است.
در یک وضعیت دوزبانگی زودرس، جا دارد 

نیست در  بهتر  آیا  مسأله ای تکمیلی مطرح شود: 
کودکان، ابتدا زبان اول به خوبی نهادینه شده و سپس 
زبان دوم وارد شود؟ )دوزبانگی پی در پی( یا این 
که کامال ممکن است هر دو زبان همزمان و از همان 
ابتدای کار فرا گرفته شود؟ )دوزبانگی همزمان(. 
برای این پرسش ها پاسخی روشن در دست نیست. 
به نظر می رسد مورد دوم بیش تر مورد توجه قرار 
گرفته، با این همه توصیه شده شرایطی لحاظ شود. 
نمونه در مورد دوزبانگی همزمان، خطرات  برای 
تداخل میان دو کد مکالمه ای، بیش از زمانی است 

که زبان دوم بر پایه زبان نخست فرا گرفته شود.

هوش
زبان  یک  یادگیری  یک زبانه،  بزرگسال  برای 
فرد  است.  مغز  بیش تر  تالش  معنای  به  دیگر 
نیاز  قواعدی  دانستن  به  کودک  از  بیش  بزرگسال 
دارد تا بفهمد این زبان دیگر چه طور عمل می کند. 
اگر هوش در این جا یک عامل یادگیری باشد، نقش 
ایفا می کند که در مطالعه  خود را به همان ترتیبی 
هر درس دیگری. برای نسل های جوان، وضعیت 
ذهنی،  تلنبار  یک  بیم  مدت ها  است.  متفاوت 
تداخل زبان ها و... مطرح بود. امروز پژوهش ها 
نشان می دهند فراگیری همزمان به گونه ای عصب 
وا  کار  به  بیش تر  را  آن  و  می کند  تحریک  را  مغز 
نیز پیشرفت شناختی را تسهیل می کند.  می دارد. 
در این میان، تردستی با دو کد زبان شناختی به طور 
حتم قطعی نیست، اما چندان هم زیان آور نیست. 
شده  متصل  نام های  می یابد  در  سرعت  به  کودک 
نتیجه  بلکه  نیست،  آن ها  الینفک  جزء  اشیاء،  به 
ماجرایی پیوندخورده با فرهنگ و قراردادی میان 

انسان هایی از یک جامعه است. 
در تهیه برنامه های تدریس دوزبانه - به شیوه 
پدیده بین فرهنگی- که به نظر می رسد با سرعتی 
به  توجه  موضوع،  می یابد،  گسترش  دنیا  در  باال 
متوسط  هوش بهر  این  به  لزوما  که  است  کسانی 
نمی رسند یا کسانی که معلولیت هایی چون ناتوانی 
در خوانش متون دارند. نیز باید مراقب بود این نوع 
سیستم های مدرسه ای به سیستمی نخبه گرا تبدیل 
مستعدترها  تحریک کننده  که  سیستم هایی  نشود، 
پایین تر  هوش بهر  دارندگان  برای  دست نیافتنی  و 

باشد.       

سن، هوش و انگیزه چه نقشی در دوزبانگی دارند
قسمت دوم مقاله دوزبانگی

لودیک بهیت، ایزابل دومولنر

 دوزبانه در گسترده ترین معنای واژه، به کسی گفته می شود که به دوزبان 
صحبت می کند. با این همه هیچ دوزبانه هایی یافت نمی شوند که به یکدیگر شبیه 
به وضعیت  از وضعیتی  که  دارند  میان دخالت  این  در  پرشمار  باشند. عوامل 
دیگر تغییر می کنند: سطح مهارتی موجود در هریک از این وضعیت ها، میزان 
استفاده از زبان ها، پرستیژ زبان های محلی مربوط، پیوند عاطفی با هر یک از 

این زبان های محلی وغیره. 
یکدیگر برخورد  با  متنوع ترین واژه ها  ادبیات علمی،  نیز  و  رایج  در زبان 
ناب،  دوزبانگی  دوزبانی،  زودرس،  دوزبانگی  چون  واژه هایی  می کنند؛ 
آموزش دوزبانه، نیمه زبان شناختی وغیره. ما با رعایت تقید خود به استفاده 
از یک اصطالح شناسی متناسب و دقیق، به نوعی گونه شناسی باز می گردیم 
که عوامل زیر را در نظر می گیرد: زمان فراگیری )سن(، هوش، ارتباط و 

انگیزه.
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ارتباط 
اگر بتوان هوش را یکی از عوامل قابل عرض 
آن،  از  مهم تر  آورد،  شمار  به  آموزی  زبان  در 
ارتباط و انگیزه هستند. بدون یک ارتباط عمیق با 

این زبان دوم، یادگیری نمی تواند صورت گیرد.
به  لزوما  می شنود  کودک  هرآن چه  این همه  با 
منزله یک هدیه زبانی )دریافتی( با کیفیت مطلوب 
نخواهد بود که بتوان به همان صورت که هست از 
آن استفاده کرد. به این ترتیب گفت وگویی که میان 
به  بزرگساالن و در حضور وی صورت می گیرد، 
این دلیل که به او مربوط نمی شود، برایش جذابیت 
که  جمالتی  عکس،  به  ندارد.  همراه  به  خاصی 
قیاس های  دنیای  با  و  می شود  گفته  او  به  خطاب 
برقرار  او  با  انکارناپذیر  ارتباطی  دارد،  تطابق  او 

می کند.
ارتباطی که فرد دوزبانه با دو زبان پی درپی خود 
برقرار می کند، اغلب به زمینه ای منحصربه فرد )برای 
نمونه زبان اول در منزل، زبان دوم در مدرسه( یا به 
فردی خاص )زبان نخست با مادر، زبان دوم با پدر 
یا به عکس( پیوند می خورد. به ندرت پیش می آید 
که بتوان از فرصت هایی مشابه در این امر بهره برد، 
به بیان دیگر، از ارتباطی که از نظر کمی و کیفی 
و در تمامی موقعیت ها مشابه باشند. انسان هرگز 
نه به یک دو زبانه تمام عیار و نه به یک تک زبانه 
نوعی  پندار  این همه،  با  نمی شود.  تبدیل  محض 
دوزبانگی متعادل برجا باقی ست. در واقع یکی از 
زبان ها برای همیشه و همواره یا به گونه ای متغیر و 
یا برحسب موقعیت، بهتر از دیگری خواهد بود. 
برای باال بردن شانس رسیدن به موقعیتی با تباین 
کم تر، دوپکه )Döpke/1992( قابلیت های قانونی 
که  قانونی  می ستاید،  را  »دوگرامونت«  به  موسوم 
در  زبان«  یک  فرد-  »یک  مطلق  تعادل  الزام  به 
ارتباطات با زبان آموز می پردازد. این قانون هنوز 
را  ارزش خود  و  بودن  برقرار  برای  را  دلیل خود 

برای قانون بودن حفظ کرده است.
شیوه  نیز  یادگیری  زمینه های  می رسد  نظر  به 
پیوند یک نشانه زبان شناختی به مفهوم متناسب با 
آن را تحت تأثیر قرار می دهد، آن چه تفاوت های 
مورد  در  می آورد.  همراه  به  خود  با  را  فرهنگی 
و  )کتاب  متفاوت  نشانه  دو  مرکب،  دوزبانگی 
باز  انتزاعی مشابه  به یک مرجع و مفهوم   book(
می گردند، این مورد اغلب در مورد کسانی صدق 
می کند که دو زبان را در محیطی مشابه آموخته اند. 
به عکس دوزبانه ترتیبی، دارای دو سیستم زبان 
شناختی کامال متمایز است، سیستم هایی که به دو 
کامال  که  می  شوند  مربوط  مرجع ها  از  چارچوب 
ذهنی  تصاویر  تمامی  هستند.  مستقل  یکدیگر  از 

ما توسط زبان فردی ساخته و پرداخته می شوند. 
در نتیجه ترجمه بی نقص و هم معنایِی مطلق وجود 
کم وبیش  گونه ای  به  ترتیبی،  دوزبانه  فرد  ندارد. 
درک  را  و ظرافت ها  ریز  تفاوت های  این  آگاهانه 

می کند.
دنیاهای  به  متعلق  افراد  میان  دیدار  یک  در 
غیرمشابه، طرف های گفت وگو باید تالش کنند در 
زمینه مفاهیم به چانه زنی بپردازند، با یکدیگر تطابق 
حاصل کنند، چرا که ارتباط بین فرهنگی از سطح 
بر  می رود.  فراتر  شناختی  یا  شناخت  زبان  ساده 
حسب موقعیتی که این دادوستد در آن رخ می دهد 
و برحسب مهارت هر یک از افراد در تک زبانگی 
یا چند زبانی، به استراتژی های خاصی نیاز است. 
نخستین آن ها، استراتژی تناوب کدهاست: در این 
شیوه گذرگاه هایی متعلق به هر یک از زبان ها در 
یک دادوستد شفاهی و گاه حتی در دل یک جمله 
در کنار هم قرار می گیرند. دومین مورد، استراتژی 
هم آمیزی است که بر ترکیب عناصر دستوری استوار 
می شود. سرانجام گرته قرار می گیرد که هدف آن، 
)کلمات(.  است  واژگانی  بار  این  و  دیگر  عناصر 
اگرچه این استراتژی ها گاه برای مرتفع کردن یک 
نقص در زبان یا زبان دیگر استفاده می شود، اما این 
نیز درست است که کسی که از آن استفاده می کند، 
در واقع از خالقیت زبان شناختی و فرهنگی و نیز 
مهارت باالی ارتباطی خود پرده بر می دارد. فرد 
ارتجاعی  قابلیت  زمینه  این  در  بی تردید  زبانه  دو 
سازگاری بهتر و زرنگی بیش تر دارد، زیرا فهرست 

واژگان گسترده تری در اختیار دارد.
                    

انگیزه
در  اساسی  عامل  یک  انگیزه،  سرانجام 
از  بیش  دانشمندان  می رود.  شمار  به  دوزبانگی 
پیش بر این امر متقاعد شده اند که در نبوِد انگیزه، 
یادگیری رخ نداده یا به گونه خوبی انجام نخواهد 
شد )بیکر، 1988(. این مفهوم به منش مثبت فرد 
نیز  و  دوزبانگی  فرایند  این  برابر  در  او  محیط  و 
فرهنگ هایی باز می گردد که به هریک از زبان های 
منظور پیوند خورده است. برای این که یک کودک 
بگیرد  فرا  مطلوب  شیوه  به  را  دومی  زبان  بتواند 
امر  این  برای  که در آن رشد می کند  باید محیطی 
باید تأکید کرد، فرد  بار دیگر  مساعد باشد. یک 
خود  در  را  جداگانه  فرهنگی  هویت  دو  دوزبانه 
پرورش نمی دهد، بلکه این دو فرهنگ را تنها در 
نمی تواند  آمیزش،  این  ادغام می کند.  یک هویت 
به گونه ای هماهنگ انجام شود مگر در زمینه ای که 
امکان تعلق دوگانه قومی و فرهنگی را فراهم آورده 
و  انسانی  ارزش  عنوان یک  به  را  و چندفرهنگی 

اجتماعی به رسمیت بشناسد.

از دید آرمانی، فرد دوزبانه باید بتواند خود را 
به گونه ای مثبت در دو گروه تعریف کند، گروه هایی 
که آن ها را می شناسد و یا زبان آنان را فرا می گیرد. 
و نیز باید بتواند خود را به عنوان عضوی تمام عیار 
و به رسمیت شناخته شده از آن ها احساس کند. 
در آن شرایط مساعد، زبان دوم نیز به سود زبان 
نخست آموخته خواهد شد نه به زیان آن. در این 
هنگام با یک دوزبانگی افزایشی روبه رو هستیم. 
اغلب  و  زبان  دو  از  یکی  که  زمانی  عکس  به 
به گونه ای توسط زبان دیگر جارو  زبان نخست، 
می گوییم.  سخن  کاهشی  دوزبانگی  از  می شود، 
می رود  کار  به  مواردی  در  نیمه زبان شناختی  واژه 
به خوبی  را  زبان  دو  از  فرد دوزبانه هیچ یک  که 
صحبت نمی کند، آن چه به محرومیت های شناختی 
می انجامد.  هویتی  مشکالت  نیز  و  عاطفی  و 
پرستیژ، وضعیت این زبان ها و فرهنگ های همراه 
آن در این جا نقشی اساسی بازی می کنند. بنابراین 
محیط جدید  در  هنوز  که  مهاجرت  کودکان  برای 
خود پذیرفته نشده اند زبان دوم بیش تر نوعی تهدید 
به شمار می رود )1986بهیت/beheydt(. جایی که 
یکی از فرهنگ ها بدنام و بی اعتبار باشد، دوزبانگِی 
تحمیلی، خطر تبدیل شدن به یک عامل سرکوب 
کننده را به دنبال خواهد داشت: کراشن )1981/

Krashen( فرضیه فیلتر عاطفی را پیش می کشد: 
کودکی که باید زبانی دیگر را در محیطی نامساعد 
که  می برد  رنج  ذهنی  بلوکاژ  نوعی  از  بگیرد،  یاد 
او را از استفاده مطلوب از این پیشکش زبانی  که 

دریافت می کند، باز می دارد.
اگرچه دوزبانگی به آغازی بزرگ تر و بردباری 
بیش تر می انجامد و پدیده بین فرهنگی را تسهیل 
می کند، اما باید در نظر داشت که نباید آن را به هر 
قیمتی تحمیل کرد و نتایج آن به گونه ای تنگاتنگ 
که  دارد  بستگی  فرهنگی   اجتماعی-  شرایط  به 

اجتماعی سازی در آن صورت می پذیرد.

درباره نویسندگان مقاله:
استاد   ،beheydt Ludvic بهیت/  لودیک 
زبان شناسی و فرهنگ هلند در دانشگاه کاتولیک 

لوون بلژیك است. 
 ،Demeulenaere Isabelle دومولنر/  ایزابل 
دانشگاه  در  زبان شناسی  دکترای  دانشجوی 

کاتولیک لوون.

ترجمه: سعیده بوغیری
منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ
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در   1959 س���ال  در 
است.  شده  متولد  ای��روان 
رشته  ف��ارغ ال��ت��ح��ص��ی��ل 
دانشگاه  از  مجسمه سازی 

از  و  ای��روان،  زیبای  هنرهای 
هاروتونیان  آرا  استاد  شاگردان 
مجسمه ساز معروف ارمنی است. 

که  گالستیان  هریکناز  سازه های  ویژگی  نخستین 
مخاطب را جلب می کند، روحیه ارمنی آن ها 
باستانی  نقش مایه های  به  هنرمند  عالقه  و 

ارمنی است.
و  کرده  شرکت  گروهی  نمایشگاه  ده ها  در  وی 
نمایشگاه های انفرادی بسیار داشته است. همچنین 
در سال 2001 در نمایشگاه هنر معاصر ارمنستان 
واقع در موزه هنرهای معاصر تهران به همراه گروهی 

از هنرمندان ارمنی شرکت کرده است. 

هریکناز گالستیان 
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به  مربوط  شده  منتشر  اول  دست  منابع  اکثر 
زبان های  به  متفاوت  زمانی  دوره  دو  در  قره باغ 
متون  است.  شده  ترجمه  نوین  آذری  و  روسی 
سده  اواخر  در  نخست  غربی،  اروپای  و  ارمنی 
نوزدهم و در ادامه آن، در آغاز سده بیستم توسط 
محققان دوره تزاری با کمال دقت به روسی ترجمه 
در   1960 اوایل  و   1950 سال های  در  شده اند. 
دوران شوروی شماری از منابع دست اول فارسی 
مربوط به قره باغ که در آرشیوهای باکو موجود بود 
توسط پژوهش گران انستیتوی تاریخ آکادمی علوم 
و  آذری  زبان های  به  دقیق  گونه ای  به   آذربایجان 
قدیمی  ترجمه های  این  همه  شد.  ترجمه  روسی 
چاپ  اکنون  و  شده  منتشر  اندک  شمارگانی  در 

نمی شوند2.
حین  در   1990 و   1980 سال های  طول  در 
ستیز سیاسی و نظامی اخیر بر سر قره باغ، بسیاری 
علوم  آکادمی  توسط  قدیمی  ترجمه های  این  از 
دولت  حمایت  تحت  ناشران  دیگر  یا  آذربایجان 
تجدید چاپ شد و در آن ها بیش تر ارجاعات به 

ارمنستان و ارمنیان تغییر یافت و یا حذف شد.

آکادمیسین ضیاء بنیاُدف، رئیس 
آکادمی علوم آذربایجان، در چاپ جدید ترجمه 
روسی تاریخ قره باغ در سده هجدهم که به دست 
قره باغ  در  گانزاسار  کلیسای  ارمنیان  دینی  رهبر 
نوشته شده، به  گونه ای خشن و سیستماتیک همه 

نام های ارمنیان را تبدیل به  آلبانیان کرده است3.
نیز  سیاحان  گ��زارش ه��ای  از  بسیاری 
است.  شده  بنیادف  دستکاری های  دست خوش 
برای مثال، بنیادف در چاپ جدید سفرنامه یوهان 
شیلتبرگ، سیاح آلمانی، که گزارش سیاحت های 
همه  است،  پانزدهم  سده  اوایل  در  قره باغ  در  او 
ارجاعات اساسی به ارمنستان و ارمنیان را حذف 
کرده است، مخصوصا در قسمت هایی از متن که به 
شرح حضور ارمنیان در قره باغ می پردازد. بنیاُدف 
فصول 63 تا 66 دست نوشته، حدود بیست صفحه 
را که مربوط به ارمنستان و ارمنیان بوده گستاخانه 
حذف کرده و آن مقدار از متن را نیز که در چاپ 

خود باقی گذاشته تغییر داده است4.
متن،  اساسی  تحریف های  دادن  نشان  برای 
فصل 62 متن اصلی آلمانی را می آوریم که چنین 

است:

In Armenien bin ich oft gewesen. Nach 
dem Tode Tämerlins kam ich zu seinem Sohn 
Scharoch, der in Armenien zwei Königreiche 
hatte. Er war gern in Armenien, denn die 
Landschaft dort ist sehr schön. Er verbrachte 
auch oft den Winter mit seinen Volk dort, da 
es schöne Weidegründe gibt. Ein großer Fluß, 
der Chur oder auch Tigris, fließt durch diese 
Lande. Hier am fluß, wächst die beste Seide. 
Die Landschaft heißt in heidnischer Sprache 
Karabag, und die Heiden hatten sie ganz in 
Besitz, wenn sie auch in Armenian lag. Auch 
in den Dörfern leben Armenier, doch sind sie 
den Heiden zinspflichtig 5 .

چاپ اول روسی که در سال 1866م. توسط 
پروفسور ف. ک. بورن از دانشگاه سلطنتی روسیه 

جنوبی در ادسا ترجمه و منتشر شده چنین است:

Ia takzhe provel mnogo vremeni v 
Armenii. Po smerti Tamerlana, popal ia k synu 
ego, vladevshemu dvumia korolevstvami v 
Armenii. Etot syn, po imeni Shah-Rokh, imel 
obyknovenie zimovat' na bolshoi ravnine, 
imenuemoi Karabag i otlichaiushcheisia 
khoroshimi pastbishchami. Ee oroshaet reka 
Kur, nazyvaemaia Tigr, i vozle beregov sei 
reki sobiraetsia samyi luchshii sholk. Khotia 
eta ravnina lezhit v Armenii, tem ne menee 
ona prinadlezhit iazychnikam, kotorym 
armianskie seleniia prinuzhdeny platit' ban'6 

.

انجمن  چاپ  تفلر  بوچن  انگلیسی  ترجمه 
هاکلویت چنین است:

I have also been a great deal in Armenia. 
After Tämerlin [Tamerlane] died, I came to 

بازنویسی تاریخ:
تحریف منابع دست اول مربوط به قره باغ توسط آذری ها

دکتر گئورگ بورنوتیان

انتظار  که  چنان  کوهستانی،  قر ه باغ  سر  بر  آذری ها  و  ارمنیان  ستیز 

می رفت به عرصه علمی نیز کشیده شد. هواداران دو طرف نیز مطالبی در 

تأیید ادعاهای تاریخی آنان بر آن منطقه ارائه می کنند. اخیرا برخی از محققان 

استانداردهای علمی  از محدوده  اول  با دستکاری متون منابع دست  آذری 

پذیرفته شده پا فراتر نهاده اند. تغییراتی که در محتوای چاپ های انتقادی 

داده می شود بیش تر شامل حذف ارجاعات به ارمنستان و ارمنیان است. این 

کتاب های تحریف شده در ده ها هزار نسخه چاپ می شود، با این قصد که به 

مرور زمان جایگزین چاپ های قدیمی کمیاب کنونی شوند. بیم آن می رود 

که این نسخه های جدید مرتبًا مورد استناد مورخان بی تجربه یا افرادی با 

برنامه های سیاسی1 قرار گیرد و به تحقیقات بی طرفانه در دهه های آتی 

زیان رساند.
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his son, who has two kingdoms in Armenia. 
He was named Scharoch [Shahrokh]; he 
liked to be in Armenia, because there is a 
very beautiful plain. He remained there in 
winter with his people, because there was 
good pasturage. A great river runs through 
the plain; it is called the Chur [Kur], and it 
is also called the Tygris [Cyrus ?]; and near 
this river, in the same country, is the best 
silk. The Infidels [Muslims] call the plain, 
in the Infidel tongue, Karawag [Karabakh]. 
The Infidels possess it all, and yet it stands 
in Ermenia [Armenia]. There are also 

Armenians in the villages, but they must 
pay tribute to the Infidels 7.

در  نیز  زیادی  مدت  »من  فارسی:  ترجمه 
نزد  لنگ  تیمور  مرگ  از  پس  بودم.  ارمنستان 
پسرش آمدم که در ارمنستان دو حکومت داشت. 
نامش شاهرخ بود. او دوست داشت در ارمنستان 
باشد، زیرا آن جا دشت بسیار زیبایی وجود دارد. 

او با مردمانش زمستان را در آن جا ماند، زیرا در 
بزرگی  رودخانه  بود.  خوب  چراگاه  یک  آن جا 
آن  و  بود  کور  آن  نام  بود.  روان  دشت  میان  از 
می نامیدند.  نیز  )کوروش(  تیگریس  همچنین  را 
نزدیک رودخانه در همان کشور بهترین ابریشم ها 
زبان خود  به  را  آن دشت  کافران  داشت.  وجود 
کاراواگ )قره باغ( می نامیدند. کافران همه آن را در 
تصرف داشتند و هنوز در ارمنیا )ارمنستان( مستقر 
روستاها  در  ارمنیان  همچنین  آن جا  در  هستند. 

هستند، اما باید به کافران خراج بپردازند«.
با  که  را  مطالبی  همه  در چاپ خود  بنیاُدف 

حروف برجسته نوشته شده حذف کرده است.
یک محقق دیگر آذری به نام ناظم آخوندوف 

نیز در چاپ جدید کتاب تاریخ قره باغ اثر میرزا 
این  است.  برده  قره باغی دست  جمال جوان شیر 
زبان  به  میالدی  نوزدهم  سده   نیمه های  در  اثر 
مهم  اول  دست  منبع  یک  و  شده  نوشته  فارسی 
تا   1740 سال های  در  قره باغ  رویدادهای  برای 
1806 میالدی به شمار می رود. میرزا جمال یک 
صاحب منصب و مورخ مسلمان محلی بود که اثر 
خود را شاید بنا به درخواست روس ها که خواستار 

این  نوشته است8.  بودند  منطقه  تاریخ  با  آشنایی 
»تاریخ« به زبان فارسی نوشته و هشت سال بعد 
به زبان روسی ترجمه شد. وقایع نامه میرزا جمال 
اثبات کننده حضور چشم گیر ارمنیان در قره باغ در 
سراسر آن دوره است. در دست نوشته فارسی که 
اکنون در آرشیو آکادمی علوم در باکو جای دارد 

آمده است: 

شده  بنا  قره باغ  والیت  در  که  شهری  اول  و 
شهر و قلعه بردع است که در سر رودخانه ترتر 
در سی فرسنگی رود کور واقع است. و اهل آن 
شهر در قدیم ارمنی و یا غیر ملت بودند. در زمان 
خلفاء سابق بنی عباسیه که شهر بغداد را آن ها آباد 

نمودند ...9.

ترجمه قدیم آذری توسط ف. بابایف، چاپ 
چنین  و  اصلی  متن  مطابق  کامال   ،1959 سال 

است:
Garabagh vilayetindä salinän shähär 

Tärtär chayïnïn üstündä vä Kür chayïnïn 
üch ghachlïghïnda olan Bärdä shähäri vä 
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galasïdïr. Gädimdä o shähärin ähalisi ermäni 
vä ya ashga bir millät imish. Baghdadï abad 
vä darüllkhülafä. . . .10

ترجمه روسی مندرج در چاپ 1959 چنین 
است:

Pervyi gorod kotorui byl postroen v 
Karabagskom vilaiete, eto---gorod I krepost' 
Barda, chto nakhoditsia u reki Terter, v trekh 
farsakhakh ot Kury. Zhiteli togo goroda 
v drevnie vremena byli to li armiane, to li 
kakoi- to drugoi narod. V te vremena, kogda 
byvshie khalify Beni-Abbasi. . . 11

ترجمه انگلیسی به شرح زیر است:

The first city built in the velayat of 
Qarabagh was the fortress and city of Barda`, 
which is situated by the Terter [Tartar] 
River, 

some three farsakhs from the Kur River. 
In ancient times it was populated by 
Armenians or other non- Muslims. During 
the period of the past caliphs of the `Abbasid 
dynasty, who built and settled the city of 
Baghdad. . . .12

ادعا  آخوندوف  توسط  اخیر  آذری  چاپ  در 
شده که آن تجدید چاپ دقیق چاپ 1959 است، 
آمده  برجسته  حروف  با  که  کننده   تعیین  جمله ای 

حذف شده است13.
به  مربوط  مطالب  تأسف انگیز  دیگر حذفیات 
ارمنیان مکررا در چاپ جدید کتاب تاریخ قره باغ 
دیده می شود. برای مثال در دست نوشته اصلی آمده 
است: هنوز که محل های خمسه ارامنه قره باغ مطیع 

او نبودند...14. 
در چاپ آذری قدیم به درستی چنین است:

Hälä Garabaghïn ermäni Khämsä 
mahallarï ona tabe olmadïghï zaman. . . .15

در متن روسی چنین می خوانیم: 
Eshche v to vremia, kogda armiasnkie 

magaly Khamse ne podchinialis' emu. . . 16

ترجمه درست انگلیسی چنین است:
"Since at this time the five Armenian 

mahals (districts) of Qarabagh had not 

submitted to the khan… 17

در چاپ جدید )آذری( واژه ارامنه حذف شده 
و به جای آن چنین آمده است: 

Hälä Garabaghïn Khämsä mahallarï ona 
tabe… 18

او  مطیع  قره باغ  خمسه  محل های  که  هنوز 
نبودند                

اصلی  متن  دست نوشته،  در  این،  بر  افزون 
فارسی آمده است: ... پناه خان به فکر مطیع کردن 

محل های ارامنه افتاد ... 19
اصلی  متن  مطابق  دقیقا  آذری  نخست  چاپ 

است که چنین است: 

Pänah khan, ermäni Khämsä mahallarïni 
özünä etmäk fikrinä düshdü 20

این قطعه بی کم و کاست  نیز  در ترجمه روسی 
تکرار می شود:

On zadumal podchinit' sebe armianskie 
magaly Khamse. 21

ترجمه انگلیسی نیز چنین است: 

"He de- cided to subject [to his authority] 
the five Armenian mahals." 22

اما در چاپ جدید )باکو( به غلط چنین آمده 
است:

Pänah khan, Khämsä mahallarïnï özünä 
tabe etmäk... 23

 پناه خان به فکر مطیع کردن محل های خمسه 
افتاد

درباره  فارسی  دست نوشته  شماری  هنوز 
قره باغ در آرشیوهای جمهوری آذربایجان وجود 
دارد که باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد24. برخی 
از این مطالب اولیه پیش تر به آذری ترجمه و چاپ 
شده است 25. و بقیه نیز بی گمان چنین خواهد شد. 
متأسفانه تا زمانی که این ترجمه ها نسخه عکسی 
نداشته  پیوست  به  اصلی  دست نوشته  از  معتبری 
بسیار  را  ترجمه ها  این  پیش گفته  محققان  باشند 
مشکوک و غیر قابل استفاده برای محققان عرضه 

خواهند کرد.
این دستکاری آشکار مطالب منابع دست اول، 

علمی  جامعه  می زند.  لطمه  تحقیقی  صداقت  بر 
جهانی نباید اجازه دهد که چنین خیانت در امانت 

علمی دست خوش بی اعتنایی و بی انتقادی شود.
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