
آشنایی با نقاشان ارمنستان
میناس آودیسیان

نوروز:
جهانگردان ایرانی 

در ارمنستان، 
رئیس جمهور 
ارمنستان در 

ایران

نسل دوم مهاجران و 
مقوله های فرهنگی در 

ُغربت

انرژی بازیافتی 
در ارمنستان

ان
وم

9 ت
00

ت 
یم

م ق
ار

چه
ل 

سا
  1

39
0 

ین
رد

رو
1 ف

7 
    

95
ره 

ما
ش



در صفحات ارمنی این شماره  2
تصویب ساخت بزرگ راه ایران - ارمنستان در مجلس  3

نوروز: جهانگردان ایرانی در ارمنستان، رئیس جمهور ارمنستان در ایران  4
آلنوش دریان درگذشت  5

انرژی بازیافتی در ارمنستان         6
جیسون سوهیکیان   

میناس آوتیسیان  8
هنر چاپ کتاب، کلیسا و تکوین قوم ارمنی        10

ادی آرناوودیان   
نسل دوم مهاجران و مقوله های فرهنگی در غربت-2       12

احمد سیف   

دیدار نوروزی سرژ سرکیسیان از تهران  2
آیا مهاجرت از راه اتریش به روی ارامنه ایران بسته می شود؟  2

پنج میلیاردر ارمنی تبار در فهرست فوربز  3
روز زن: 8 مارس؟ 7 آوریل؟ یا هر دو؟        4

ماریتا خاچاتوریان   
نه لئون درپطروسیان، نه سرژ سرکیسیان        6

واهان ایشخانیان   

شعر           14
هوسپ نازلومیان   

داستان: : مسأله تحصیالت عالیه         16
ژیگمونت موریتس   

روبوت های ما اسباب بازی نیستند         18
کریستینه مارتیروسیان   

عکس های فاجعه ژاپن   19
ارتفاع و گوش درد  22

ورزش  24
سرگرمی  26

شماره 95، 17 فروردین 1390
سال چهارم

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: 
  لئون آهارونیان

دبیر تحریریه: روبرت صافاریان

شورای نویسندگان:  
کارمن آذریان    
لیا خاچکیان     

گارون سرکیسیان   
آرمینه ملیک ایسرائلیان   

مدیر هنری: لیا خاچکیان

ویراستار بخش فارسی: نسیم نجفی

وب سایت: کاجیک صافاریان

ورزش: آرمان استپانیان

اشتراك: کاترین یعقوبی

نشانی: تهران، خیابان انقالب، بین 
ولی عصر و فلسطین، شماره 1048

   66495180 تلفن: 
66492693  

تله-فاکس:66495208

نشانی وب سایت:

 www.hooys.com 

وب سایت فارسی:

http://farsi.hooys.com

پست الکترونیکی:

hooys@inbox.com

خودرو سبز: آیا از 
آلودگی هوا نجات پیدا 

می کنیم؟

در این شماره   

بخش ارمنی   

خودرو سبز: آیا از آلودگی هوا نجات پیدا می کنیم؟  8
آینده خودروهای برقی  9

7 مدل خودرو برقی جدید  11



22
دوهفته نامه
هویس

شماره 95، سال چهارم، 17 فروردین 1390

هوا  آلودگی  از  آیا  الکتریکی:  خودرو 
نجات پیدا می کنیم؟

شهرهای  هوای  آلودگی  در  مهم  نقشی  خودروها 
از هفتاد درصد آلودگی هوای  بزرگ دارند. بیش 
تهران ناشی از گازهای زیان آور اتوموبیل هاست. 
خودروهای  درباره  صحبت  که  است  دراز  زمانی 
گازهای  خروج  از  ناشی  آلودگی  فاقد  که  برقی 
دارد  ادامه  بود،  خواهند  بنزینی  موتورهای  سمی 
اّما به دالیل متعدد، از جمله هزینه  باالی تولید و 
قیمت باالی این اتوموبیل ها و دشواری های شارژ 
مرحله  به  هنوز  برقی  ماشین های  آن ها،  باتری 
تولید انبوه نرسیده اند. اّما اکنون هفت شرکت بزرگ 
 2011 سال  در  که  کرده اند  اعالم  خودروسازی 
مدل های برقی خود را با قیمت های مناسب روانه 
برقی خواهند  بازار خواهند کرد. آیا خودروهای 
توانست بشر را از آلودگی ناشی از موتورهایی که 
دهند؟  نجات  می کنند  استفاده  فسیلی  سوخت  از 
این  باتری  شارژ  برای  نیاز  مورد  برق  تولید  آیا 
این  آیا  باعث آلودگی نمی شود؟  اتوموبیل ها خود 
ماشین ها قدرت و سرعت اتوموبیل های بنزینی را 
از  که  هستند  پرسش هایی  این ها  داشت؟  خواهند 
ناظران شکاک مطرح می شوند. سال آینده  سوی 
با ورود ماشین های برقی به بازار این پرسش ها به 
حقیقتًا  اگر  شد.  خواهند  گذاشته  آزمایش  محک 
ماشین های  جایگزین   بتوانند  برقی  ماشین های 
کنونی شوند، یکی از معضالت مهم شهرنشینی بشر 

امروز حل خواهد شد و دیگر کسی ناچار نخواهد 
ریز  ذرات  و  کربن  مونوکسید  به  آلوده  هوای  شد 

موجود در هوای شهرهای بزرگ را تنفس کند. 
آینده  به  هویس  شماره  این  اصلی  موضوع 
این  آیا  است:  یافته  اختصاص  برقی  خودروهای 
عوارض  از  یکی  از  را  ما  تکنولوژیک  دستاورد 

گسترش تکنولوژی نجات خواهد داد یا خیر؟

دو روز زن: 8 مارس یا 7 آوریل

جمهوری  تشکیل  و  شوروی  فروپاشی  از  بعد 
عنوان  به  مارس   8  ،  1996 سال  در  ارمنستان، 
روز جهانی زن از تقویم اعیاد رسمی کشور خارج 
شد و به جای آن روز 7 آوریل، روز مادر و روز 
زیبایی زن اعالم شد. هدف این تغییر آشکار بود: 
تغییر توجه از حقوق زن و تالش زنان برای کسب 
برابر اجتماعی و سیاسی، به زن به عنوان  حقوق 
مادر و مظهر زیبایی برای مردان. در سال 2001 
اّما روز  روز 8 مارس در تقویم رسمی احیا شد، 
در  اکنون  ماند.  باقی  خود  جای  به  هم  آوریل   7
جمهوری ارمنستان زنان دو روز دارند: 8 مارس 
این دو  بین  و 7 آوریل. و اخیرا فاصله یک ماهه 
تبدیل شده است. در  ماِه زن  به یک جور  تاریخ 
سراسر این روزها از زن تجلیل می شود. مطبوعات 
در این باره می نویسند و دولتمردان این مناسبت را 
هویس  شماره  این  در  می  گویند.  تبریک  زنان  به 
)مّلت(  آزگ  روزنامه  از  است  شده  درج  مطلبی 
ارمنستان که در آن نویسنده کوشیده است با توجه 
ـ هم حقوق او و هم نقش  به هر دو وجه حیات زنـ 
معنوی اش به عنوان مادرــ تعادلی در این موضوع 

برقرار کند.

نه لئون در پطروسیان،
نه سرژ سرکیسیان

صحنه سیاست داخلی ارمنستان به شّدت بحرانی 
و قطب بندی شده است. از یک سو ائتالف حاکم 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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به رهبری سرژ سرکیسیان رئیس جمهور و از دیگر 
سو اپوزیسیون )کنگره ملی ارمنی( به رهبری لئون 
به  ارمنستان.  رئیس جمهور  نخستین  درپطروسیان 
با  حکومت  جّدی  مخالفان  که  می آید  پیش  ندرت 
درپطروسیان هم مخالف باشند. اّما افراد و جریاناتی 
مشکل  با حکومت  که  این  با وجود  که  هستند  هم 
دارند، اّما درپطروسیان را هم به شّدت نقد می کنند. 
مالی  فساد  بانی  خود  درپطروسیان  می گویند  آن ها 
و روش های مستبدانه  بوده است که اکنون از آن ها 
انتقاد می کند و در دوره ریاست جمهوری خود در 
سرکوب  را  مردمی  حرکت های  و  تقلب  انتخابات 
کرده است. آن ها همچنین معتقدند که درپطروسیان 
است  با حکومت سرژ سرکیسیان  مماشات  پی  در 
مهاِر  برای  وسیله ای  عنوان  به  او  از  سرکیسیان  و 

توده های خشمگین مردم استفاده می کند. 
ایشخانیان، روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه  واهان 
وبالگ  در  اخیراً  که  مقاله ای  در  )مستقل(،  آنکاخ 

خود منتشر کرده می نویسد:
»لئون پطروسیان امروز مثل مومی در دست حکومت 
هم  نیازی  دیگر  رئیس جمهور  که  طوری  است، 
دهد،  ادامه  حکومت-اپوزیسیون  بازی  به  نمی بیند 
سخن  داد  اپوزیسیون  با  دوستی  درباره  آشکارا  و 
می دهد. تا امروز هیچ یک از رؤسای جمهوری ما 
نتوانسته بود دو مسأله را یک جا حل کند: هم در دید 
افکار عمومی جهان از خود تصویر یک سیاست مدار 
به شیوه  اپوزیسیون  )ببینید،  کند  ارائه  را  دموکرات 

به  کاری  هم  ما  می کند،  مبارزه  ما  با  خود  دلخواه 
کارش نداریم(، و هم نارضایتی عمومی را به کمک 
اپوزیسیون مهار کند.آیا این سرژ سرکیسیان است 
که بازیگر ماهری است یا کنترل اپوزیسیون ما کار 

مشکلی نیست. من می گویم هم این و هم آن«.
ایشخانیان مماشات و کوتاه آمدن های حکومت را 
رویارویی  خواهان  و  می کند  تلقی  زیان آور  امری 
است  معتقد  چند  هر  اس��ت،  دو  ای��ن  خشن تر 
انقالب  هوادار  که  نیست  قماشی  از  درپطروسیان 

باشد. 

نام پنج ارمنی تبار در فهرست 
ثروتمندترین مردان دنیا

که  جهان  زنان  و  مردان  ثروتمندترین  فهرست  در 
امسال  می کند،  منتشر  سال  هر  فوربز  معتبر  نشریه 
نام پنج بیزنس من ارمنی تبار هم به چشم می خورد. 
ثروتمندترین این پنج تن، کرک کریکوریان است که 
با دارایی سه و نیم میلیاردی خود ردیف 310 فهرست 
را به خود اختصاص داده است. دارایی این میلیاردر 
ارمنی–آمریکایی نسبت به پنج، شش سال پیش به 
نحوی چشمگیر کاهش پیدا کرده است، اّما به گفته 
فوربز، او هنوز هم برخی از مهم ترین معامالت کالن 
آمریکا را انجام می دهد. سال گذشته مجتمع تفریحی 
گیم سیتی او در الس وگاس افتتاح شد. ارزش این 
مجتمع هشت و نیم میلیارد دالر برآورد می شود و 
دارایی های  زمینه  در  معامله  بزرگ ترین  آن  معامله 
امور  در  کرکوریان  است.  بوده  مستغالت  و  ثابت 
بازرگان  این  گذشته  سال  است.  فعال  هم  خیریه 
 UCLA نودوسه ساله 200 میلیارد دالر به دانشگاه

کمک مالی کرد.  
دیگر میلیاردهای ارمنی تبار فهرست فوربز در روسیه 
کار می کنند. مشهورترین آن ها دانیل خاچاتوروف 
است که با یک ونیم میلیارد دالر دارایی، ردیف 833  
فهرست فوربز را اشغال می کند. فعالیت  او بیش از 

همه در زمینه صنعت بیمه است.
ارمنستان  جمهوری  ریاست  دفتر  رئیس  برادر  نام 
می شود.  دیده  فوربز  لیست  در  نیز  کاراپتیان  کارن 
او مالک شرکت تاشیر گروپ است. این گروه اخیرا 
آن  که موضوع  بسته  ایروان  با شهرداری  قراردادی 
گسترش توریسم و ایجاد کمربندهای سبز برای این 

شهر است. 

تصویب ساخت
در  ایران-ارمنستان  ب���زرگ راه 

مجلس

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
ایران  ب��زرگ راه  ایجاد  طرح  تصویب  از 

ارمنستان در مجلس خبر داد.
  به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی رضا 
منادی بعدازظهر شنبه 14 اسفند 89، در آئین 
یادواره شهدای روستای سفیدان تبریز گفت: 
این طرح ارتباطی از تبریز آغاز و از طریق 
مرز نوردوز، کشورمان را به ارمنستان متصل 
می کند. وی با بیان این که توافقات الزم بین 
انجام شده  مسیر  این  احداث  برای  دوکشور 
برای  نیاز  مورد  اعتبار  کرد:  تصریح  است 
حدود  بین المللی  ارتباطی  طرح  این  اجرای 
این  است.  شده  برآورد  ریال  میلیارد   200
با اجرای این  نماینده مجلس اظهار داشت: 
واقع  روستاهای  و  شهرها  مسیر  در  طرح، 
شده در محدوده طرح، گشایش مهمی ایجاد 
شده و این منطقه از بن بست خارج می شود.  
مرکز  بین  فاصله  کاهش  از  همچنین  وی 
استان با شهرها و روستاهای واقع در مسیر 
بزرگ راه ایران ارمنستان به عنوان یکی دیگر 
از مزایای اجرای این طرح یاد کرد. منادی 
این طرح  اجرایی  به آغاز عملیات  اشاره  با 
تا پایان سال جاری، ابراز امیدواری کرد که 
توسعه  روند  در  تسریع  شاهد  آن  اجرای  با 

شهرها و روستاهای سر راه باشیم.
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نجوم  عرصه  درخشان  ستاره  دریان  آلنوش  دکتر 
ایران، اولین زن فیزیک دان در ایران و دارنده عنوان 
مادر ستاره نجوم ایران، روز شنبه 14 اسفند 1389 

در سن 90 سالگی درگذشت. 
 دکتر آلنوش دریان که تمامی زوایای زندگی خود 
با آسمان و علم افالك و ستارگان پیوند زد در  را 
میالدی )1299 هجری شمسی(  نوامبر 1920   9
تحصیالت  طی  از  پس  وی  شد.  متولد  تهران  در 
مقدماتی در 1326 موفق به کسب مدرك لیسانس 
رشته علوم فیزیك از دانشگاه تهران شد و بالفاصله 
دانشكده  در  فیزیك  آزمایشگاه  کارمند  سمت  در 

علوم دانشگاه تهران استخدام شد.
عملیات  متصدی  سمت  به  سال  یك  از  پس  وی 
شد.  منصوب  علوم  دانشكده  در  آزمایشگاهی 
استاد دریان مدتی بعد با هزینه شخصی برای ادامه 
تحصیل در رشته فیزیك اتمسفر در دانشگاه سوربن 
به فرانسه رفت و دانش نامه دکتری خود را در سال 
1335 از دانشكده علوم این دانشگاه دریافت کرد.

تدریس  ب��رای  دع��وت  علی رغم  دری��ان  استاد 
رتبه  با  و  بازگشت  ایران  به  سوربن  دانشگاه  در 
دانشیاری در رشته ترمودینامیك، در گروه فیزیك 
دانشگاه تهران مشغول به کار شد. دکتر دریان در 

1343 به مقام استادی ارتقا یافت و به این ترتیب 
اولین زن فیزیك دانی شد که در ایران به مقام استادی 

رسید.
به گزارش ایسنا، وی در 1345 به عضویت کمیته 
ژئوفیزیك دانشگاه تهران درآمد و در 1348 رسما 

به ریاست گروه تحقیقات فیزیك خورشیدی مؤسسه 
ژئوفیزیك تهران منصوب شد.

تلسكوپ  و  نخستین رصدخانه  بنیان گذار  دریان، 
خورشیدی در تاریخ نجوم ایران است.

استاد دریان، مادر نجوم ایران، توانست دانشجویان 
فیزیك  به  مربوط  مباحث  با  نزدیك  از  را  فراوانی 
ابزار  دیگر  و  تلسكوپ  با  کار  تجربه  و  کند  آشنا 

رصدخانه ای را برای آن ها امكان پذیر کند.
استاد آلنوش دریان پس از 30 سال خدمت صادقانه 
به کشورش و پرورش اساتیدی ارزشمند، در سال 

1358 بازنشسته شد.
دریان  دکتر  علمی  خدمات  مهم ترین  جمله  از 
فیزیك  رصدخانه  نخستین  پایه گذاری  به  می توان 
خورشیدی و نخستین تلسكوپ خورشیدی ایران 
و ارائه درس های فیزیك خورشیدی و اخترفیزیك 

برای نخستین بار در کشور اشاره کرد.
نود  از  بیش  اندکی  مرگ  زمان  در  دریان  آلنوش 
او،  حیات  روزهای  آخرین  در  داشت.  سن  سال 
همكارانش طی مراسم باشكوهی در باشگاه آرارات 

تهران، دستاوردهای او را بزرگ داشتند.

بنیان گذار نخستین رصدخانه خورشیدی کشور 
آلنوش دریان درگذشت



55
دوهفته نامه

هویس شماره 95، سال چهارم، 17 فروردین 1390

از  انبوهی  گذشته  سال  چند  همچون  نیز  امسال 
جهانگردان ایران تعطیالت نوروز به ارمنستان سفر 
کردند. آمار دقیقی در مورد تعداد جهانگردان ایرانی 
که در ایام عید به ایروان سفر می کنند وجود ندارد، 
اّما گفته می شود سال گذشته حدود بیست هزار نفر 
به این شهر رفتند و امسال با احتساب چهل درصد 
افزایش، این تعداد باید به 28000 نفر رسیده باشد. 
به طور متوسط هر توریست در یک بازدید نوروزی 
700 تا 1000 دالر در ارمنستان خرج می کند و این 
به معنای درآمد  ساالنه ای معادل بیست میلیون دالر 

برای اقتصاد ارمنستان است. 
به هر رو، فارغ از رقم دقیق جهانگردانی که نوروز 
به ارمنستان سفر می کنند، در نخستین روزهای بهار 
کرد.  ایروان می توان احساس  در  را  حضور آن ها 
آن ها را می توان دید که در میدان های اصلی شهر 
با صدای بلند با هم فارسی صحبت می کنند و در 
فروشگاه های شیک به دنبال خرید اجناس خارجی 

و سوغاتی هستند. 
دالیل افزایش توریسم به ارمنستان متعددند. نخست 
این که سفر به ارمنستان به عنوان سفِر خارج از کشور 
نسبتا ارزان است. هم با هواپیما، هم با اتوبوس و 
هم با ماشین شخصی می توان به ارمنستان رفت و 
برای ورود به آن نیازی به گرفتن ویزا از پیش وجود 
ندارد. آزادی در پوشش و برخی تفریحات ممنوع 

انگیزه های این سفر می تواند  از  نیز یکی  ایران  در 
باشد )هرچند این عامل در مورد هر سفر خارجی 
صادق است و افزایش سفر به ارمنستان را توجیه 
نمی کند(. کنسرت های خواننده های لس آنجلسی در 
همین ایام در ایروان عامل دیگری است که تعدادی 

از جهانگردان ایرانی را به ایروان می کشاند.
طبیعی است که دولت ارمنستان از سفر ایرانیان به 
کسب  پی  در  دولت  کدام  می کند.  استقبال  ایروان 
درآمد از راه توریسم نیست؟ با وجود این مقامات 
دولتی اذعان دارند که ایروان آمادگی پذیرایی از این 
تعداد بازدیدکننده را در زمان کوتاه ندارد. هتل ها 
کفایت نمی کنند، سرویس رفت وآمد شهری بسنده 
به  ورودی  مرزهای  در  خدمات  ارائه  و  نیست 
خوبی انجام نمی شود. همین امر موجب اعتراض 

رفتار  از  آن ها  است.  شده  ایرانی  جهانگردان 
نرخ  از  و  شاکی اند  م��رزداران  و  گمرک  ماموران 
مطالبه  آن ها  از  ایروان  تاکسی  رانندگان  که  باالیی 

می کنند گله دارند. 
حضور گسترده ایرانی ها در ایروان در آن سو نیز به 
بحث هایی دامن زده است. در انعکاس مطبوعاتی و 
اینترنتی این پدیده، برخی ها از رفتار پرسروصدای 
رفتار  مدعی اند  برخی  دارند،  شکایت  ایرانی ها 
مردان بازدیدکننده با زنان ارمنی توهین آمیز است و 
سرانجام کسانی نگران اند که این حضور ممکن است 
بیاندازد.  خطر  به  را  کشورشان  فرهنگی  خلوص 
ارمنستان کشوری است کوچک و تک فرهنگی و 
به این سبب از حضور گسترده فرهنگ های دیگر 
اّما این  به سرعت حالت دفاعی به خود می گیرد. 
نگرانی ها غالب نیستند و مسؤولین توریسم کشور 
در  و  کنند  برطرف  را  مشکالت  هستند  صدد  در 
و  اقتصادی  امکان  این  از  کشور  توسعه  راستای 

فرهنگی بیش ترین بهره را ببرند.
جالب است که در همین ایام رئیس جمهور ارمنستان 
برای شرکت در مراسم رسمی جشن نوروز به تهران 
آمده بود. این امر نشانه گسترش مناسبات دو کشور 
در دو سطح رسمی )در باال( و مردمی )در پایین( 

است.

نوروز:
جهانگردان ایرانی در ارمنستان، رئیس جمهور ارمنستان در ایران
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تكیه  انرژی  منابع  از  متنوع  تركیبی  بر  ارمنستان 
كشور  این  در  بازیافتی  ان��رژی  موضوع  دارد. 
همان طور  است،  آورده  وجود  به  چالش  هایی 
به  نیز  تجاری  فرصت های  و  استراتژیك  منافع  كه 
جهانی  بانك   ،2009 سال  در  فقط  دارد.  همراه 
ارزیابی  برای  1/5میلیونی  سرمایه گذاری  یك 
ژئوترمال )حرارت زمین(  پتانسیل  با  سایت هایی 
اعالم كرد و آرمنبروك OJSC برای افزایش سرمایه 
به 9 میلیون برای ساختن سه كارگاه مولد برق در 

قره باغ كوهستانی، یك پیشنهاد اولیه مطرح كرد.
نیروی هسته ای، گاز طبیعی، و مولد برق به طور 
فرصت های  بر  حاال  و  شده اند  بررسی  گسترده 
باد  و  انرژی خورشید  استراتژیك  منافع  و  تجاری 
در وضعیت انرژی كلی ارمنستان تمركز شده است. 
نیروی  برق،  مولد  شامل  داخلی  سوخت  منابع 
هسته ای، نیروی باد، چوب، و خورشید و نیروی 
حرارت زمین است و در كنار این ها گاز طبیعی ای 
كه در انرژی و بخش های دیگر مصرف می شود از 

روسیه وارد می شود. 

مصرفی  انرژی  درصد  چهل ودو   ،2005 سال  در 
تولید  ِمدزامور  هسته ای  نیروی  پایگاه  توسط 
و  باد،  و  برق  مولد  توسط  سی درصد  می شد، 
نیروی  پایگاه های  توسط  درصد  بیست وهشت  
حرارتی، كه خود این پایگاه ها توسط گاز طبیعی 
و ذغال وارد شده سوخت دهی می شد. ارمنستان 
اندوخته های سوخت فسیلی داخلی خاصی نداشته 
است، در نتیجه، گاز طبیعی برای پایگاه های نیروی 
حرارتی و وسایل گازی ارمنستان، از طریق خط 
لوله  از راه گرجستان وارد می شود. ذخایر موجود 
به دالیل سیاسی و اقتصادی در پانزده سال گذشته 
پراكنده شده است اما یك خط لوله جدید در جنوب 
در دست ساخت است كه انتظار می رود یك منبع 

گاز آلترناتیو گاز از ایران به ارمنستان بگشاید.
یك   )Medzamor NPP(ان.پ��ی.پ��ی مدزامور 
اگرچه  انرژی كشور است،  مهم در سیستم  بخش 
سال 2016  در  پایگاه  كه  است  شده  برنامه ریزی 
به  متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  شود.  تعطیل 
اما  ببندد،  را  پایگاه  كه  می آورند  فشار  ارمنستان 

دولت از نگرانی های امنیت انرژی امتناع می كند. 
پایگاه  برایییك   2009 سال  در  دولت  واقع  در 
و  سوم  نسل  طراحی  نوع  از  احتماال  كه  جدید 
ایمن تر است، یك مناقصه گذاشت. در این ضمن، 
ارمنستان از روسیه سوخت هسته ای وارد می كند 
طبیعی  گاز  و  اورانیوم  هزینه  به  وابسته  نتیجه  در 
اقتصادی  عوامل  اساس  بر  است  ممكن  كه  است 
اصول  باشد.  داشته  نوسان  منطقه،  ژئوپلتیكی  و 
در  كه  انرژی  بخش  توسعه ی  استراتژی  بنیادین 
سال 2005 توسط دولت اتخاذ شد در حال نائل 
شدن به توسعه اقتصادی پایدار، افزایش استقالل 
انرژی داخلی  انرژی، و تأمین كننده مصرف منابع 
و آلترناتیو است. روی هم رفته، برنامه امنیت انرژی 
تنوع  انرژی هسته ای، و  نگهداری،  بازیافت و  بر 

منابع، پایه گذاری شده است.
ملی  سطح  در  ارمنستان  انرژی  وضعیت  بررسی 
انجام می شود و از آن در تولید پایگاه نیرو  استفاده 
می شود. اما این بررسی به ندرت مصرف سوخت 
شمار  در  را  مردم  پخت وپز  و  گرما  برای  چوب 

زمزمهتغییراتبهگوشمیرسد
انرژی بازیافتی در ارمنستان

جیسون سوهیگیان
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می آورد، كه اتفاقا كامال رایج است. یك بررسی 
شده  انجام  تورپانجیان  مركز  توسط  كه  ملی 
در  سال 2007 نشان داد كه سی درصد مردم از 
چوب برای گرما یا پخت وپز استفاده می كنند. این 
نشریه  در  كه  تحقیقی  كه  است  مهم  آن  جهت  از 
میزان  كه  داد  گزارش  شد  چاپ  ملی  جنگلبانی 
پوشش جنگلی فقط هشت درصد است، درنتیجه 
یك استراتژی انرژی اگر بخواهد جامع باشد باید 

هدفش پایداری جنگل ها باشد.
عالوه بر نبوِد منابع سوخت فسیلی داخلی، و در 
قیمت  نظر  از  كه  وارداتی  بر سوخت  تكیه  نتیجه 
در  مؤثر  عامل  دارد،  نوسان  بودن  دردسترس  و 
این نكته است كه  انرژی ارمنستان درك  سیاست 
همپای افزایش توسعه اقتصادی، تقاضای افزاینده 
تولید  داش��ت.  خواهد  وجود  نیز  ان��رژی  برای 
 )Gross Domestic Product( ناخالص داخلی ارمنستان
در طول سال های گذشته به طور متوسط ده درصد 
رشد داشته است، و همچنان كه مردم دولتمندتر 
افزایش  نیز  انرژی  برای  تقاضا  و شهری تر شوند 
خواهد یافت. بنابراین، یك سیاست خالقانه باید 
گامی مثبت برای اطمینان از این باشد كه بازده و 
موضوع  جدانشدنِی  جزء  بازیافت،  تكنولوژی 

انرژی هستند.

پتانسیل تجاری انرژی خورشیدی
شدن  مستقل  به   1988 زلزله  از  بعد  ارمنستان 
در زمینه انرژی فكر كرد، و در همین زمان ِكِنل 
توریان در آزمایشگاه انرژی بازیافتی ملی امریكا 
پتانسیل   بررسی  كار  به  دست  كولورادو،  در 

سوخت بازیافتی در ارمنستان شد.
توسط  كه   ،A2KW فتوولتاییک  ایستگاه 
ارمنستان  دولتی  مهندسی  دانشگاه  متخصصین 
مونتاژ شد، بر بام كلیسای سنت َسركیس ایروان 

احداث شد.
اكنون  كه  توریان  ِكِنل  دكتر  گفته های  اساس  بر 
نایب رییس تحقیق و توسعه در دانشگاه امریكایی 
برنامه  یك  از  بخشی  عنوان  )به  است  ارمنستان 
و  ایروان  دولتی  دانشگاه  اتمی(،  تولید  گسترش 
بیست وپنج  ارمنستان  دولتی  مهندسی  دانشگاه 
 )PV( سال است در مورد سلول های فتوولتاییك 
درباره  هم  خورشیدی  مؤسسه  یك  كرده اند،  كار 
باد و آب داغ شده با حرارت خورشید كار كرده، 
ارمنستان  در  هم  بادی  توربین  نصب  مورد  در  و 

تجربه هایی شده است.
توسط  تحقیقی  برای  در 1990  انرژی  دپارتمان 
متخصصین اسلحه در شوروی سابق سرمایه گذاری 
كرد تا تحقیق و توسعه در مورد انرژی بازیافتی را 

از نظر تجاری شدن انرژی انجام دهند.

می گوید،  توریان  كه  چنان  حاضر،  حال  در 
برای   SolarEn LLC و    SunEnergy LLC
خورشیدی  حرارتی  واحدهای  ساختمان سازی 
یك  بر   Viasphere Technopark می فروشند، 
دولتی  دانشگاه  می كند،  كار  فتوولتاییك  سیستم 
سلول  پوشش  سیستم  یك  بر  ارمنستان  مهندسی 
فتوولتاییك كار می كند، و یك شركت كالیفرنیایی 
بر روی تحقیقی كه برای تولید سیستم فتوولتاییك 
كرده  سرمایه گذاری  می شود  انجام  ارمنستان  در 

است. 
تحقیقی كه در سال 2009 توسط »مدیریت انرژی 
َدنیش« بر روی بازار انجام شد نشان می دهد كه 
 PVتكنولوژی اثبات شده در  ارمنستان تجربه ای 
زنجیره  یك  توسعه  برای  مواد خام  مهم  ذخایر  و 
كه  گسترده  تحقیق  این  دارد.  محلی  تكنولوژی 
SolarEn LLC نیز در مدیریت آن همكاری دارد 
اشاره می كند كه وجود مواد خام سیلیسی بسیار 
متنوع، تجربه بومی در تكنولوژی PV، و پتانسیل 
تحقیق و توسعه رقابتی سطح باال، به ارمنستان یك 

برتری نسبی در این زمینه می دهد.

پتانسیل تجاری انرژی باد
دانشگاه  از  سرگسیان  واردان  دكتر  گفته ی  طبق 
در  باد  انرژی  ماندگار  ظرفیت  اقتصاد،  دولتی 
ارمنستان با انرژی هسته ای برابر است. سرگیسیان 
كه  استانبول  در  ناتو   2006 سال  كنفرانس  در 
محیطی  امنیت  و  پایدار،  توسعه  انرژی،  درباره 
بود اعالم كرد كه دولت در حال برنامه ریزی است 
تا در 2025 به توانایی تولید ده درصد برق كشور 
سایت های  كه  این  و  برسد،  باد  نیروی  طریق  از 

متعددی هم برای این كار مشخص شده اند.
چنان كه توریان می گوید، عالقه زیادی در سطح 
بین المللی برای سرمایه گذاری در پروژه های نیروی 
باد در ارمنستان وجود دارد، و او از پیشنهادهایی 
ایتالیا  و  سوئد  و  انگلیس  و  آلمان  كه  می برد  نام 
و یونان داده اند و در آن ها ادعای سرمایه گذاری 
در سایت های سطح باال برای پتانسیل نیروی باد 

داشته اند.

ترجمه: نسیم نجفی
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میناس آِوتیسیان در بیستم ماه جوالی 
1928 در یك روستای كوچك ارمنی 
به نام دجادجور به دنیا آمد. لنین گراد 
موزه  و  زیبا  هنرهای  آكادمی  آن  با 
هنرمند شدن  در  مؤثر  نقشی  ارمیتاژ 
آوتیسیان  ك��رد.  ب��ازی  آوتیسیان 
همیشه معلمینش یوهانسن، زایتِسف 
یاد  به  قدردانی  با  را  خودیاكف  و 
می آورد، چرا كه هیچ وقت مانع ابراز 
طبیعی فردیت هنرمندانه اش نشدند. 
دانشجویی  زمان  در  هم  آوتیسیان، 
از  شدن  فارغ التحصیل  از  بعد  هم  و 
آكادمی، به همه جای ارمنستان بسیار 
سفر كرد و مشتاقانه بناهای تاریخی 
مینیاتور  او  می كرد.  جست وجو  را 
بزرگ ترین  كارهای  و  ارمنستان 
همه،  بین  از  و  ارمنستان  هنرمندان 

ساریان را مطالعه كرد. 
در  آوتیسیان،  هنرمندانه  ظهور 
نمایشگاه پنج در ایروان سال 1962 
بود. این جا بود كه خود را به عنوان 
فردِی  هویت  با  بلوغ یافته  نقاشی 
كارهاش  ك��رد.  آشكار  درخشان 
متخصصین و بازدیدكننده های فراوان 

بسیار  اندیشیدن  به  را  نمایشگاه 
واداشت. در حضور گروه عظیمی از 
تماشاگران و نماینده های مطبوعات، 
لوركات،  ژان  فرانسوی،  هنرمند 
اعالم كرد: "این هنرمند رقیب بهترین 

نقاشان فرانسوی ست". 
سنت های  از  نقاشی  در  آوتیسیان 
حال  عین  در  می كند،  پیروی  ملی 
كوركورانه  سبك سازی  یا  تقلید  به 
نشان  ام��ا  ن��م��ی ش��ود.  متوسل 
شگرف  اصالتی  و  آزادی  می دهد 
دارد  بیانش  ابزار  از  بهره گیری  در 
مینیاتوریست های  كارهای  از  كه 
رنگ های  می گیرد:  نشأت  باستانی 
درخشان طنین انداز، یكدستی كشش 
آرایش  نقاشی،  سراسر  در  مصور 
ایستای  كیفیت  خطوط،  ریتمیك 
این  و  پرسپكتیو.  نبوِد  و  كار،  ارائه 
هنرمند  هر  مانند  طبیعی ست:  كامال 
از  درك  آوتیسیان  بااستعدادی، 
كار  مطالعه  از  چندان  نه  را  واقعیت 
استادان دیگر، بلكه از طریق مشاهده 
دست  به  زندگی  از  خودش  تعبیر  و 

آورده است. 
هنرمندان  آن  از  یكی  آوتیسیان 
نقاشی  داخل  را  رنگ  كه  ارمنی ست 
نقاشی  داخل  را  "رنگ  می ریخت؛ 
است  ممكن  توصیفی  چنین  بریز". 
به  اگ��ر  ام��ا  برسد  نظر  به  عجیب 

زرد  صفحات  و  بروید  ماتناداران 
كتاب های دست نوشته باستانی آن جا 
فهمید آن حرف  بنگرید، خواهید  را 
روی  بر  آن جا  دارد:  معنایی  چه 
كاغذ پوستی، در شكوه سرتاسر آن، 
آبی،  طنین انداز  و  روشن  رنگ های 
می درخشند.  قرمز...  سبز،  زرد، 
رنگ، نقشی بزرگ در كار آوتیسیان 
او  تصاویر  از  بعضی  می كند.  بازی 
نقاشی  نیرومندی رنگ هاشان در  در 

معاصر ارمنی بی نظیر هستند. 
بوم  روی  نقاشی های  از  تعدادی 
اهدا  مردمش  گذشته  به  آوتیسیان 
واقعی  شانس  و  خوشبختی  شده. 
بود كه والدین این هنرمند از قتل عام 
از  نفر  هزاران  كردند.  فرار   1915
از  دور  چندان  نه  دره  یك  در  مردم 
دجادجور كشته شدند. نسلی كه این 
چشم های  با  را  وحشتناك  حوادث 
خود دیدند هنوز زنده هستند. اغلب 
در عصرهای زمستان، نقاش هنرمند، 
ویالیی اش  خانه  دل  در  نشسته 
می شنود.  را  عینی  شاهدان  گزارش 
شاید به همین دلیل است كه نكته ای 
او  كارهای  از  بسیاری  در  دراماتیك 
دیده می شود. موجزگویی، احتیاط و 
اندیشه برانگیزی نیز مشخصات كار او 
هستند. كیفیت دراماتیك نقاشی های 
آوتیسیان از تاریخ، احترامی ضمنی 

به خاطره مردگان است. 
و  پدر  خاطره  تجدید  جاده:  نقاشی 
مادرم به بیش تر نقاشی های قابل توجه 
این دوره ی او مربوط است. متأسفانه 
این هم مانند خیلی دیگر از آثارش 
در آتش سوزی 1972 از بین رفت. 

ژانویه  روز  اولین  در  شب هنگام 
ما  هنرمند  كه  حالی  در   ،1972
بود،  دجادجور  در  خانواده اش  با 
همراه  به  ای��روان  در  او  استودیوی 

آشنایی با نقاشان 
ارمنستان

میناس آوتیسیان 

طبیعت بی جان ارمنی
 1972، رنگ روغن روی بوم،

 100 در 110 سانتیمتر

دختران بر صلیب سنگی )خاچكار( 
1972، نقاشی دیواری،
 300 در 500 سانتیمتر
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نقاشی های  بهترین  از  بخشی عظیم 
روی بومش كه برای یك نمایشگاه 
بود سوخت.  كرده  انتخاب  تك نفره 
هنرمند  ای��ن  كارهای  از  خیلی 
از  استفاده  با  و  ندارند  دیگر وجود 
كتاب  از  پیش تر،  كه  عكس هایی 
گرفته  میناس  نام  با  جی.ایگیتیان 

شده اند بازسازی شده اند. 
بعد از شوك عمیقی كه آتش سوزی 
كرد،  وارد  آوتیسیان  به  استودیو  
فعالیت  مدتی  برای  شد  باعث  و 
خالقانه اش متوقف شود، او فعاالنه 
مجموعه  یك  و  شد  ك��ار  درگیر 
نقاشی های روی بوم قابل توجه پدید 
 )1972( مدیتیشن  از جمله  آورد، 
كه در نمایشگاه جمهوری به نمایش 
پختن  حال  در  لواش  شد،  گذاشته 

)1972( و دیگران. 
هنرمندان  دسته  آن  به  آوتیسیان 
ثابت  كه  دارد  تعلق  ارمنی  مدرن 
در  ساریان  كه  -همچنان  می كند 
فرد  یك  كرد-  ثابت  خودش  زمان 
می تواند با بیان امیدهای مردمش به 
هر طریقی، برای آن ها مفید باشد، 
زبانی  با  مطلق؛  شرط  یك  با  اما 

شایسته ی هنر. 
منبع:

http://www.armsite.com      

بافتن یک قالی
 1972، نقاشی دیواری
 300 در 500 سانتیمتر

دوشیدن گوسفند
 ،1961 
رنگ روغن روی بوم،
 45 در 50 سانتیمتر
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رافائل ایشخانیان چهره ای بی اندازه جنجال برانگیز 
شوروی  دوران  ارمنستان  روشنفكری  محافل  در 
بود، با دیدگاه هایش درباره نژاد و توسعه ارمنیان 
كه به بحث های تند اّما غالبا مفیدی دامن می زدند. 
به هر رو، در مورد  كتاب ارمنی )1981، ایروان( 
كه تاریخ موجز و ارزشمند صنعت چاپ ارمنیان از 
1512 تا 1920 است، جایی برای اختالف نظر و 

بحث وجود ندارد. 
در  آن ها  كتاب  اولین  كه  می كنند  افتخار  ارمنیان 
در  كه  روسیه  از  جلوتر  یعنی  شده،  1512 چاپ 
كه  گرجستان  و   1535 در  كه  استونی  و   1517
از الف زنی های كودكانه،  بوده است. جدا   1629
این كاری بزرگ در تاریخ چاپ ارمنیان است كه 

به حق تحسین و شگفتی  برمی انگیزد. 
و  ذوق  روح  كه  اندازه  همان  به  ایشخانیان  روش 
ابتكار و ماجراجویی می خواهد، فداكاری و اراده ای 
شگرف و از خود گذشتگی ای كه نخستین ناشران در 

تالش های خود می آوردند را طلب می كند. 
شبیه  نامش  )كه  سلطان شاه  مغابارد،  هاگوپ 
اُسكان  تبیر،  آبكار  نیست(،  ارمنی  اسم های 
ایروانتزی، هوانس ِدرزنِتسی و بقیه آن ها آدم هایی 
بودند كه در كار خود كم نمی گذاشتند. ممكن است 
اعتقاد آن ها امروز برای ما قابل قبول نباشد اما باید 

تأیید كنیم كه قطعا در ساختن پایه های توسعه زبان 
و ادبیات مدرن نقش داشته اند، كه هسته تكوین قوم 

ارمنی در قرن نوزده و بیست بوده است.  
نخستین گام های چاپ ارمنی توسط اعضای كلیسا 
توسط  مشخصا  آن  سرمایه گذاری  و  شد  برداشته 
تاجران ارمنی انجام شد. غیرممكن به نظر می رسید 
متد متحوالنه تولید كتاب برای فعاالن كلیسا جذاب 
باشد. در پایان قرن شانزدهم، ارمنستان سه قرن را 
به خود دیده بود كه بیش تِر آن در تخریب و انهدام 
از  بسیاری  بود.  گذشته  خارجی ها  اشغال  توسط 
مراكز آموزش آن نابود شده بود و سیستم آموزش 
آن هم به خاطر مهاجرت روشنفكران و متخصصان 

آسیب دید. 
نمی توانست  دیگر  ارمنستان  تاریخ  در  كلیسا 
نیازمند  كه  تعدادی  به  را  دست نویس  كتاب های 
برای  كند.  تولید  بود  آن ها  و جهانی  مؤثر  ارتباط 
می شد.  جلوگیری  نباید  چاپ  از  تقاضا،  ایجاد 
چهارصد انجیل در زمانی كه برای نوشتن یك نسخه 
دست نویس صرف می شد می توانست چاپ شود. 
در نتیجه چاپ تصرف شد و تاریخ آغاز آن مظهری 
دیگر از غریزه بقاست كه قرن به قرن، خود را در 
ارمنی مانند یك ژن  بین سران و نخبگان كلیسای 

غالب ابقا می كند.

نخستین كتاب چاپ شده ارمنی در ونیز زیر سایه 
كلیسای كاتولیك رم تولید شد، یك نهاد امپراتوری، 
برای  الهی،  علوم  نزاع  از  بیش  دلیل  همین  به  و 
وجود  نزاع  ارمنی  كلیسای  كردن  یكسان  و  مطیع 
داشت. در قسمت های پاپی اروپا قدرت زیاد بود 
و از ناشران ارمنی خواسته می شد برای فعالیت های 

اقتصادی چاپ گواهی آن را كسب كنند.
طوالنی مدت  تحمل  به  كه  آن جایی  از  آن ه��ا 
از  دور  به  نداشتند  تمایل  واتیكان  محدودیت های 
دسترس آن به هلند، لیوورنو، پاریس، مارِسی، و 
جاهای دیگر سفر كردند. در 1668 در هلند بود كه 
اُسكان ایروانتزِی خستگی ناپذیر اولین انجیل ارمنی 
را چاپ كرد كه »ملكه چاپ ارمنی« لقب گرفت و 
اكنون در جوار ترجمه انجیل قرن پنجم قرار دارد كه 

نامش »ملكه ترجمه ها« است. 
چاپ ارمنی كه در ابتدا زیر سلطه كلیسا بود، خود را 
در دوره  ای مترقی و سكوالر از یك مركز بازرگانی 
ارمنی یافت. این وضعیت در روزهای نخست چاپ 
ارمنی نشان می دهد كه این صنعت ظاهرا عالوه بر 
آماده  هم  سكوالر  و  علمی  بازار  یك  برای  كلیسا 
مارِسی   در  حساب  و  ریاضی  درباره  كتابی  شد. 
در 1675 چاپ شد و به عنوان راهنمای خواندن 

هنر چاپ كتاب، 
كلیسا،

و تكوین قوم ارمنی
ادی آرناوودیان
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آموزش  »مخصوص  كه  شد  مهر  اولش  صفحه  بر 
بازرگانان« است. 

سال 1695 نخستین نقشه چاپ شده ارمنی را به 
خود دید، كه توسط ناشران وانانِتتزی معروف تهیه 
ناِرك و  كنار كتب  انتشار كتاب های طبی در  شد. 
شعر ارمنی قرون وسطی و به همین شكل طالع بینی 
و دیگر غرایب نجوم كه امروز با آن بسیار آشنایی 
یادآوری شود كه عالوه  باید  انجام می شد.  داریم 
راحت  و  ارمنی  آموزش  برای  این ها چیزهایی  بر 
خوانده شدن برای بازرگانان ارمنی كه به سفرهای 

دور می رفتند وجود داشت. 
تاریخچه كتاب چاپی، كه ارتباط نزدیك با توسعه 
داشت،  ملی  شكل گیری  پروسه  و  جمعی  زبان 
منعكس  را  ارمنیان  ملی  توسعه   خصوصیات 
می كرد. چاپ در ابتدا مانند سران تجاری ارمنستان 
و بخش های اصلی كلیسا، یك پدیده دیاسپورا بود. 
اروپا  در  را  نخست  گام های  و  شد  زاده  ونیز  در 
ونیز  به  درخشان  پیشرفتی  با  دوباره  و  برداشت 

برگشت. 
حتی وقتی صنعت چاپ ارمنی به سوی وطن حركت 
می كرد در جوامع دیاسپورای پرجمعیت استانبول، 
تبلیس، باكو و اسمیرنا بود كه دستاوردهای آن واقعا 
قرن هجده،  به حساب می آمدند. در طول  پدیده 
نشریات ارمنی در قسطنطنیه آثاری از نویسندگان 
باستانی قرن پنج مانند پاوسدوس پوزانت، یقیشه، 
خوِرناتزی، باربِتزی و دیگران چاپ كرد و بسیاری 
از این ها نخستین بار بود كه چاپ می شدند. قرن 
بعد، چاپ بیش از 350 مجله دوره ای را با 50تای 
دیگر در اسمیرنا به خود دید. اولین كتاب فروشی 

ارمنی نیز در قسطنطنیه باز شد. 
ارمنیان،  چاپ  صنعت  اول  سال  سیصد  دوره  در 
سرزمین مادری از آن محروم ماند. در طول نیمه 
اول قرن نوزده مراكز كتاب چاپی ارمنی بیرون از 
ارمنستان بود. حتی در طول بخش دوم قرن، هیچ 
وین،  ونیز،  با  نمی توانست  ارمنستان  در  شهری 

تبلیس یا قسطنطنیه مقایسه شود.  
در   1771 در  ارمنستان  خود  در  روزنامه  اولین 
اجمیادزین چاپ شد. به دلیل اشغال شدن توسط 
زبان فارسی، تا خیلی بعد از آن رشد نكرد. پنجاه 
دومین روزنامه در 1820 در شوشی  تا  برد  سال 
چاپ شود و 56 ساِل دیگر هم برای روزنامه بعدی 
طول كشید كه در ایروان و كیومری )لنیناكان( افتتاح 
شد. اشغال شدن توسط دولت عثمانی كار را حتی 
خریمیان  تالش های  انداخت.  عقب تر  هم  این  از 
هایریك برای آوردن چاپ به وان در 1863 گرفتار 
حكومت عثمانی ای شد كه به طور روزافزون تحت 
می گرفت،  قرار  متعصب  تركی  ناسیونالیزم  سلطه 
برای  ارمنی  چاپ  صنعت  خطر  كه  ناسیونالیزمی 

سلطه امپرتوری اش را خوب حس می كرد.  
 اثری كه توسعه صنعت چاپ دیاسپورا بر فرهنگ 
ارمنستان داشت از ادبیات قرن نوزده و ابتدای قرن 
بیست پیداست. باز هم زندگی در استانبول، باعث 
می شود ترسیم و مشخصات زندگی در وطن، در 
خیلی  هم  وطن  در  و  گیرد،  قرار  دیاسپورا  سایه 

مواقع توسط رمانتیزمی سخت، فلج می شود. 
اشغال بی رحمانه دولت عثمانی در قلب  با وجود 
ارمنستان، در دیاسپورای عثمانی )در قسطنطنیه( 
بود كه صنعت چاپ ادبیات مدرن غربی ارمنستان 

به جلو گام برداشت، و واقعا بسیار جلوتر از ادبیات 
شرقی ارمنستان. از تعداد  1720  كتابی كه از سال 
1800 تا 1850 چاپ شدند، 1400 عنوان هنوز 

در سلطه ارمنی كالسیك بودند.  
اما در 320تایی كه از نوع مدرن بود، 280 عدد 
بودند.  شرقی  به  40عدد  فقط  و  غربی  ارمنی  به 
مدرن  ادبیات  قرن،  دوم  نیمه  به  شدن  نزدیك  با 
ارمنی پیروزی تام خود را ثبت كرد. اما نسل كشی 
1915 به ارمنی غربی صدمه ای مهلك زد. حال، 
دیگرخصوصیت عجیب توسعه ملی ارمنی مشخص 
می شود: دو شكل فوق العاده فراگیر و پیچیده از یك 

زبان، كه در یك زبان واحد ادغام شده اند.
محاسبات ایشخانیان كه تا پایان 1920 انجام شده 
زمینه را برای ارزیابی ابتدایی چاپ ارمنی  شوروی 
از 1920  بعد  تنها در دوره  فراهم می كند.  نشر  و 
بود كه ارمنستان مركز عمده چاپ و نشر شد، كه 
در طیفی وسیع و بی نظیر هم بود. قضاوت عمومی 
هرچه  دوم  شوروی  ارمنستان  جمهوری  درباره 
استالینی  پاك سازی  بالیای  وقتی  حتی  و  باشد، 
زبان  و  فرهنگی  ملی،  توسعه  به  كه  خسارتی  و 
وارد شد را محاسبه كنیم، صنعت چاپ ارمنستان 

شوروی میراثی ماندگار برجا گذاشته است. 
 با چاپ هزاران، ده ها و صدهاهزار نسخه، تقریبا 
تمامی بدنه ادبیات باستانی و قرون وسطایی ارمنی، 
ترجمه شده به ارمنی مدرن، در دسترس مردم قرار 
دارد. كالسیك های ادبیات قرن 18، 19 و 20 )هم 
غربی و هم شرقی( و انبوهی از ترجمه ها نیز مرتبا 
با  ارمنستان شوروی  در مطبوعات چاپ می شد. 
دیدن  لطمه  و  سانسور  كننده  بی جان  فشار  وجود 
زبان، حجمی قابل توجه از مجالت علمی، ادبی، 
كنار  در  كه  كرد  تولید  چیزها  دیگر  و  تاریخی 
تپه هایی از خرده سنگ، گوهرهای درجه باال هم 

در آن پیدا می شود.
از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و شكست نخبگان 
حكومتی  را  آن  كه  شوروی  از  پس  ارمنستاِن 
خوِد  و  ارمنی  چاپ  صنعت  می دانستند،  شایسته 
زبان ارمنی شدیدا تحلیل رفته است. در دوره ای 
كه ارتباط جمعی به هر شكل ممكن است، دولت 
و  اصلی ترین  حیاتی ترین،  حمایت  از  ارمنستان 
واجب ترین عنصر ارتباط مؤثر خودداری می كند؛ 
یعنی زبانی كه مردم با آن حرف می زنند و تعریف 
كننده یك ملت است. قانون گذاری قوه مقننه دولت 
زبان  مدارس  كردن  ایجاد  دوب��اره  برای  فعلی، 
خارجی )ابزارهای تاریخی تسلط مستعمراتی در 
آن  بی مسؤولیتی  تازه ترین  نشان گر  ارمنستان(، 

است. 
 

ترجمه: نسیم نجفی
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در همین راستا بد نیست  به یك مشكل اساسی دیگر 
هم اشاره كنم. هر چه نسل اول در مسیر دردناك 
و  بیش تر  و  می رود  پیش  فرهنگی  بی هویت شدن 
زندگی  بیات تری  و  قدیمی تر  خاطرات  با  بیش تر 
می كند، به عنوان یك  عكس العمل غیر ارادی سعی 
می داند  بودن«  »ایرانی  مثال  كه  را  چه  آن  می كند 
تالشی  بدون شك  تالش  این  كند.  تقویت  بیش تر 
محترمانه است، ولی به شرطی كه با دانش و آگاهی 
مسؤولیت  احساس  و  دلسوزی  با  بگیرد.  صورت 
عمیق همراه باشد. در عمل اما، اغلب این تالش ها 
كوشش هایی  چه  اگر  نیستند.  و  نبودند  هدفمند 
مثال  نیستند.  معقوالنه  و  عاقالنه  ولی  صادقانه اند 
به راستی  كه  دیده ام  را  مادرهایی  و  پدر  لندن  در 
به  فرزندان شان  تا  و آتش می زنند  به آب  را  خود 
جّد  به  و  بروند  فارسی  زبان  آموزش  كالس های 
سخن  فارسی  به  نوباوگان  این  می خواهد  دل شان 
در  فارسی  زبان  آموزش  نحوه  به  )عجالتا  بگویند 
این كالس ها نمی پردازم(. بدون ذره ای تردید، این 
جدیت كوششی پاك و قابل ستایش است. مشكل 
اما از آن جا بروز می كند كه همین پدر و مادرها كه به 
ُكندی زبان انگلیسی می آموزند به شكلی روزافزون 

به زبان »فارگلیسی« حرف می زنند.
"تنك یو بگو بابا جون"، "آرگیو نكن"، "جوس چی 
" نمی دونی چی رو میس كردی!"،  می خوری؟"، 
كه  نشریه ای  " درینك چی می خوری؟". حتی در 
برای فارسی زبانان در می آید، یك آگهی تبلیغاتی 
به حالت تهوع آوری منعكس می شود كه " افرادی 
پیش قسط  بدون  می توانند  دارند  كردیت خوب  كه 
اتومبیل دل خواه خود را لیز نمایند". حاال بماند كه 
»لیز« نیست و باید »لیس« به معنی »اجاره« باشد 
از  كه وقتی طرف می خواهد  این  از آن گذشته،  و 
»اجاره« یا  »كرایه« اتومبیل حرف بزند چرا همین  
را نمی گوید، نمی دانم. از این نمونه ها، آن قدر زیاد 
است كه بیان همه ذكر مصیبت می شود. البته این را 
بگویم كه این نحوه سخن گفتن در مقایسه با شیوه ای 
مخرب  تر كه من آن را تفكر و اندیشیدن فارگلیسی 
اندازه  به  خود  گرچه  دارد،  ضرر  كم تر  می نامم، 
كافی مضر است. منظورم از تفكر فارگلیسی، شیوه 
اندیشیدنی است كه به كسانی كه در غربت زندگی 
می كنند محدود نمی شود. در داخل ایران هم دیده ام 
كه برای ابراز وجود و در واقع سرپوشی مسخره و 
مضحك برای كتمان ضعف زبان )هم فارسی و هم 
)یا  فارگلیسی  به  فارسی(  و  فرانسه  یا  و  انگلیسی 
فارانسه( سخن می گویند. به این هم كار ندارم كه در 

اغلب موارد واژه های انگلیسی را غلط تلفظ می كنند 
از  منظورم  باری  می گیرند.  كار  به  نابه جا  اغلب  و 
به كارگیری  هرچه  كه  است  این  فارگلیسی  تفكر 
واژه های انگلیسی در جمله یا جمالتی كه با قواعد 
بیش تر  شده اند  درست  فارسی  زبان  دستوری 
می شود، توانایی این پدر و مادرها در استفاده مفید 
روزافزون  شكلی  به  فارسی  زبان  از  ثمربخش  و 
بیان  برای  روز به روز  یعنی  می شود.  كم تر  و  كم تر 
مقصود به فارسی، بیش تر مشكل پیدا می كنند و به 
جای این كه به خود بنگرند و علت یابی نمایند بر 
این گمان باطل اند كه علت، نه فارسی )و انگلیسی( 
به  نارسایی زبان فارسی است.  بلكه  ندانِی آن ها، 
توجیه  یك  فارگلیسی  مضحك  زبان  ترتیب،  این 
تئوریك نیم بند و قالبی نیز پیدا می كند. در این كه 
زبان در جوامعی كه سّنت دموكراتیك ندارند و برای 
نیستند  قائل  اهمیت چندانی  اندیشه  و  بیان  آزادی 
هم  این  در  و  نیست.  تردیدی  نمی كند،  پیشرفت 
بحثی نیست كه زبان فارسی به عنوان زبان جامعه ای 
استبداد زده، از استبدادی همه جانبه عذاب كشیده و 
این امكان را نیافته است تا آن طور كه باید و شاید 
پیشرفت نماید. به همین دلیل بعید نیست كه این جا 
و آن جا كمبودهایی نیز داشته باشد ولی بدون تردید 
این كمبودها نمی تواند و نباید برای توجیه بی توجهی 
از  مسؤولیت گریزی  و  سو  یك  از  فارسی  زبان  به 
سوی دیگر مورد سوء استفاده قرار بگیرد. به باور 
من، تفكر و زبان فارگلیسی، مثل خوره ای به جان 
هویت فرهنگی ما )چه در داخل و چه در غربت( 
افتاده است و چنان چه به طور مؤثر و كارسازی با 
می تواند  مصیبت بار  پی آمدهایی  نشود،  مقابله  آن 
داشته باشد. یكی از پی آمدهای استفاده گسترده از 
زبان فارگلیسی این است كه همانند استبداد، جلوی 
پیشرفت و تكامل زبان را سد می كند. پس همین جا 
نیست كه زبان  این  به هیچ وجه  بگویم كه غرضم 
فارسی را در قرنطینه بگذارم. از وام گیرِی به جا و 
شایسته از زبان های دیگر نیز واهمه ای ندارم ولی 
چنین كاری باید با آگاهی و بر مبنای اصول و قواعد 
و  زبان  بین  من،  عقیده  به  بگیرد.  صورت  علمی 
زمانه پیوندی اندام وار )ارگانیك( وجود دارد. یعنی 
زبان می باید همراه با دگرگون شدن عینیت زندگی 
بیرونی  جهان  تحول  نتیجه  كه  اندیشیدن  نحوه  و 
ماست، دگرسان شود و از این دگرسانی نیز گریزی 
برای  امكانات الزم  باید شرایط و  كه  نیست. چرا 
بیان اندیشه های نو وتازه فراهم آید. اگر این نشود، 
زبان سهم خویش را در جا افتادن و قوام بخشیدن 

به آزادی بیان و اندیشه ادا نكرده است. می خواهم 
این نكته را بگویم كه زباِن متحول نشده، امكانات 
و  می دهد  تخفیف  را  بیش تر  خالقیت  برای  الزم 
دیرجانی  خدمت گزار  این رو،  از  و  می كند  محدود 
و سخت سری استبداد می شود. اگر محدودیت های 
اضافه  هم  سیاسی  و  عقیدتی،  اخالقی،  بی شمار 
شود، كار به مراتب خراب تر می شود. به فارگلیسی 
سخن گفتن نه فقط امكانات تازه فراهم نمی كند بلكه 
امكانات محدود موجود را نیز به تباهی می كشاند و 

این به ویژه در غربت مسأله ای بسیار جدی است. 
نسل دوم مهاجرین، حداقل در این نمونه هایی كه 
من خبر دارم، از همه نظر كارنامه ای درخشان دارد. 
در حوزه كاری خودم، اگرچه در اوایل كار از این 
كه یك دانشجوی ایرانی با من واحد درسی بگیرد، 
دانشجویان  اكثریت  تجربه،  به  ولی  داشتم  واهمه 
ایرانی من، اگر نه بهترین، اغلب در میان بهترین ها 
بودند. و این همه در حالی است كه چه بسیار از این 
دانشجویان، به اصطالح معروف، هنوز جا نیافتاده 
بودند. از سوی دیگر، شكوه و شكایت من از نسل 
اول مهاجران است. یعنی به تعبیری این را به عنوان 

انتقادی بر خود می نویسم.
در راستای برخورد به مشكالت نسل دوم، پدر و 
مادرهایی را دیده ام و می بینم كه به مسائلی بسیار 
بااهمیت و اساسی، برخوردی پاندولی داشته اند و 
دارند. از این برخورد پاندولی می توان به چند نمونه 

اشاره كرد:
برای مثال، جلسات فرهنگی ایرانی ها را در غربت 
خودخواهی  دلیل  به  آیا  نمی دانم  بگیرید.  نظر  در 
به  معموال  بچه ها  كه  مسؤولیت گریزی  یا  است 
البد  سو،  یك  از  یعنی،  می شوند.  رها  خدا  امان 
می خواهند به بچه آزادی كامل بدهند كه از وقتش 
از  كه  باشد. در حالی  داشته  را  بهره مندی  حداكثر 
سوی دیگر، همین شیوه نگرش در عین حال بیان گر 

بی توجهی كامل به رفاه آن بچه ها هم هست. 
دوم،  نسل  ذهنیت  به  بی توجهی  این  دیگر  نمونه 
ایران در محاوره معمولی  از  در تصویری است كه 
ترسیم می شود و یا به ویژه، وقتی این تصویر به نسل 
دوم ارایه می گردد. ایران امروز و ایران این سال ها 
چیزی می شود به طور مطلق منفی و از سوی دیگر 
غبطه و حسرت ایراِن زماِن اردشیر درازدست و یا 
داریوش گوش دراز را می خورند. قصد آن ندارم كه 
بودن  خطاآمیز  و  نادرستی  درباره  مختصر  این  در 
ولی  بگویم  حدیث  و  حرف  قضاوت هایی  چنین 
و  تجزیه  نادرست  شیوه  این  خصوص  در  آن چه 

نسل دوم مهاجران و مقوله های فرهنگی در ُغربت-2
احمد سیف
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تحلیل برای من مهم است تأثیرش بر روی ذهنیت 
نسل دوم است. البته می توان خلط مبحث كرد ولی 
جا  بر  دوم  نسل  ذهنیت  روی  بر  مخرب  تأثیر  آن 
كه  تصویری  این  با  كه  است  این  پرسش  می ماند. 
از ایران امروز به دست می دهیم3، پس چرا تعجب 
می كنیم كه نسل دوم كم تر و كم تر می خواهد ایرانی 
ایران  داخل  یا در  و  بماند،  باقی  ایرانی  یا  و  باشد 
می خواهد از آن مملكت بگریزد و گاه حتی در نظر 
نمی گیرد كه به كجا می گریزد و یا چه شرایطی در 
انتظار اوست! با تصویری كه می دهیم، آیا نسل دوم 
)و یا نسل جوان بعد از انقالب در درون ایران( كه 
در مجموعه ای از تناقضات گرفتار آمده است، در 

گیج تر و دلسردترشدن خود محق نیست؟
در این وانفسا اگر از ایران مسافری برسد كه دیگر 
كه می گویند  داستان هایی  با  نور می شود.  نورعلی 
نسل دوم را گیج تر می كنند )از گیج تر نشدن نسل 
اول هم چندان مطمئن نیستم(. در این جا نیز همان 
داریم  همه چیز  یا  است.  در جریان  كذایی  پاندول 
سفید  یا  و  سیاهیم  سیاه  یا  نداریم.  هیچ چیز  یا  و 
گفتن  در  گروه  دو  هر  كه  نیست  تردیدی  سفید. 
ریشه  اگرچه  می دهند.  به خرج  حقیقت خساست 
این مشكل، احتماال در جای دیگری است، یعنی 
مشكل فقدان یك ذهنیت انتقادی و تداوم باورهای 
تك صدایی در ماست. ولی، به گمان من این دوستان 
مسافر، احتماال بدون این كه آگاه باشند از خودشان 

تعریف می كنند.
"ایهاالناس!  می گویند  بی زبانی  زبان  به  دسته  یك 
»جهنمی«  چه  در  داریم...  ایوبی  صبر  چه  ببینید 
چاك".  به  نَزدیم  دیگران  مثل  و  می كنیم  زندگی 
و اما آن دسته دیگر هم براین ادعاست كه با همه 
باقابلیت  ببینید چه  ما گذشته است،  بر  كه  آن چه 
و استخوان داریم كه توانسته ایم این همه دست آورد 
از  گروه  دو  این  كه  اما  است  جالب  باشیم.  داشته 
مسافران، با همه داستان هایی كه می گویند عملكرد 
عجیب و غریبی دارند. دوستان دسته اول، پس از 
مدتی دوباره برمی گردند به همان »جهنم« و عطای 
از  اما  و  می بخشند.  »جهنم«  لقای  به  را  »بهشت« 
دوستان دسته دوم، كم نیستند كسانی كه خود را به 
تا از آن بهشت به در آمده و در  هر دری می زنند 
این جهنم بیرون از ایران زندگی كنند. نسل دوم كه 
قراراست به طور شفاهی ایرانی بشود و ایرانی باقی 
بماند، با دهان باز هاج و واج می ماند و البته كه حق 

دارد.
برای  ایران  درباره  هراس آور  داستان های  شنیدن 
نسل اول نقش آسپرین را دارد. گرچه زیر فشارهای 
ُخرد  حال  در  به راستی  غربت  در  زندگی  گوناگون 
و  دوستان  برای  معموال  كه  را  )چاخان هایی  است 
آشنایان ساكن ایران می كنند جدی نمی گیرم( ولی 

شنیدن این داستان ها موجب می شود در »صحت« 
تصمیم اتخاذ شده خویش مبنی بر زندگی در غربت، 
اعتماد و ایمان بیش تری پیدا كند. یعنی، با خود در 
خلوت خویش بگوید "حاال كه آن جا هم این گونه 

است، پس چشمم كور، همین جا باید بمانم". 
غربت  در  زندگی  كه  این  از  گذشته  تقدیر،  هر  به 
از  بیش دشوارتر  از  بیش تر  بسی  و  مسأله افزاست 
ولی  می كنند،  گمان  به  غربت نرفته ها  كه  است  آن 
من در مصائبی كه نسل دوم دارد، عمدتا نسل اول 
را مقصر می دانم كه زمین و زمان را به هم بافته و 
می بافد تا القیدی و سهل انگاری خود را ماست مالی 
كند. قبل از هركس، بدیهی است كه این را به خودم 

می گویم. 
ایرانی در هر شرایطی  این كه یك  با  فقط  نه  - من 
یك ایرانی باقی بماند مشكلی ندارم بلكه پای بندی 
به ارزش ها و نگرش های كارسازی كه در فرهنگ 
یادگیری  پیش زمینه  و  الزمه  را  هست  ما  ایرانی 
با آن ها  فرهنگ های دیگری می دانم كه در غربت 
سروكار پیدا می كنیم. از نسلی دومی ها، اگر كسی 
از هفتاد دولت  به گمان من  نباشد،  ایرانی  بخواهد 
و ملت آزاد است كه هرچه می خواهد باشد. ولی 
در عین حال، كسانی كه می خواهند میان بر بزنند، 
یعنی هم ایرانی باشند و هم فرنگی و برای این كه 
روغن فرنگی بودن خود را بیش تر كنند به جنبه های 
پایدار فرهنگ ایرانی، پشت پا می زنند، و در نهایِت 
گیج سری می كوشند انگلیسی، امریكایی، سوئدی، 
به  این جماعت،  در عمل  یا فرانسوی... شوند. 
كه  می آیند  در  مضحكی  كاریكاتورهای  صورت 

به راستی ترحم برانگیزند. 
- از سوی دیگر، طاقِت نازك تر از گل شنیدن درباره 
ایران و فرهنگ ایرانی را نداشتن، و خود را موظف 
دانستن به دفاع مطلق از هرآن چه كه رنگ و بوی 
ایرانی دارد، در عمل بسیار مسأله افزا می شود. بر 
زندگی  غربت  در  همچنان  كه  كسان  از  گروه  این 
این  خود  فرزندان  برای  تا  است  فرض  می كنند 
تناقض را توضیح دهند، كه چرا آن چه را كه نقصی 
نداشته و ندارد، و این همه مورد پرستش شان است، 

ترك گفته اند. 
- اگرچه رسما و علنا اعتراف نمی كند ولی به مصداق 
مسائل  دهد«  نان  دهد،  دندان  كه  كس  آن  »هر 
مربوط به تربیت نسل دوم )مخصوصا نسل دومی 
كه می خواهد ضمن دلبستگی به زیستگاه جغرافیایی 
بماند(  باقی  ایرانی هم  كنونی خویش،  فرهنگی  و 
و از همه مهم تر، مسأله نیازهای فرهنگی این نسل 
را در غربت به امان خدا رها كرده است. تا آن جا 
كه می دانم برای بچه ها نه نشریه ای هست نه كسی 
داستانی برای بچه ها می نویسد. تأتری هم نیست. 
كم  جمع شدنی،  هم  دوِر  و  باشد  مجلسی  هم  اگر 

كودكان  برنامه  و  رفاه  مسأله  مسأله،  اهمیت ترین 
است. خیلی كه محبت كنند و مسؤولیت نشان بدهند 
مقداری توپ و تفنگ پالستیكی سالم و شكسته، به 
اضافه ویدئویی از پاور رنجرز و برنامه های مشابه 
نوباوگان  این  سر  ساعتی  چند  برای  تا  می گذارند 
ایرانی  اصطالح  به  مجلس  یك  در  را  ایرانی  قراراً 
و  پژوهش گر  همه  این  میان  در  باشند.  كرده  گرم 
قلم می زنند،  اینترنتی  در سایت های  كه  نویسنده، 
كمتر دیده ام كه كسی به مسائل و مشغله های ذهنی 

نسل دوم بپردازد.
مشكل و بدبختی نسل های جوان و جوان تر ما كه در 
غربت قارچ گونه و با بی ریشه گی به بلوغ می رسند و 

جوان می شوند، ولی ادامه می یابد. 
چه باید كرد؟ 

نمی دانم. 
می دانم اما كه فردا خیلی دیر است.   

بازنویسی: ژوئن 2004

توضیحات:  )پوزش: بند 1 و 2 مربوط به بخش اول مقاله 
است كه در شماره پیش چاپ شده است(   

1- گاه البته اتفاق می افتد كه مهاجرت بر اساس 
فلسفه »مرغ همسایه غاز است« صورت می گیرد. 
یعنی مهاجر خود را به آب و آتش  می زند كه از 
موقعیتی بگریزد ولی به درستی نمی داند كه خود را 

به چه موقعیتی پرتاب می كند. 
نادرست  ارزیابی  جانبی،  دالیل  از  یكی   -2
از سرعت یاد گرفتن زبان است. نویسنده خود به 
از  شماری  كه  است  كرده  برخورد  مكرری  موارد 
عزیزان ساكن ایران بر این گمان باطل اندر باطل اند 
كه پس از چند ماه اقامت در یك كشور بیگانه زبان 
آن كشور را خواهند آموخت. اگر منظور از آموختن 
زبان خرید از بقالی و میوه فروشی باشد، احتماال این 
ادعا راست است، كه در آن هم تردید دارم. ولی اگر 
منظور از آموختن، آماده شدن برای زندگی مطلوب 
و رضایت بخش در یك محیط تازه است، نویسنده 
پس از 35 سال اقامت در انگلستان هنوز هم در این 

خصوص مشكل دارد. دیگران خود دانند.     
3- متأسفانه در داخل ایران نیز وضع به همین 
صورت است. ناگفته نگذارم اما كه دشمنان آگاه و 
به این  نیز در رنگ و لعاب زدن  ناآگاه  یا دوستان 
دردمندانه  ندارند.  و  نداشته اند  كمی  نقش  تصویر 
باید گفت كه حداقل  در چندسال گذشته، این نقش 
تردید  یكی  من  است.  شده  نیز  برجسته تر  بسیار 
ندارم كه اگر دشمنان واقعی ایران صدها میلیون دالر 
نیز بودجه می گذاشتند نمی توانستند تا به این درجه 
در لطمه زدن به حرمت حكومت و قانون مندی امور 

در ایران موفق و منصور باشند.   
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