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تصور عمومی بر آن است كه ارمنيان  پيشينه 
اجباری  كوچ  زمان  )از  ايران  در  چهارصدساله  ای 
شاه عباس صفوی( دارند. حال اينكه در گفت وگو با 
دكتر آندرانيك سيمونيان عضو هيأت علمی دانشگاه 
سوی  از  سال1۳80  برگزيده  فرهنگی  پژوهشگر  و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اين ديدگاه به چالش 
كشيده شده و به ديرينه چندين هزارساله ارمنيان  در 
اين سرزمين و پديده ای به نام ايرانيان ارمنی اشاره 
شده است. چه اينكه هر يك از نقل و انتقاالت ارمنيان  
ايران خود حاصل  در چارچوب محدوده سرزمينی 
تحوالت فرهنگی، اجتماعی و هنری گوناگونی بوده 
است كه تحقيق در آن زمينه مجالی ديگر می طلبد.

-در بررسی پيشينه جامعه ارمنيان ایران تعيين 
بومی یا مهاجر بودن این قوم در خور توجه است. 
ارمنيان  در چه دوره هایی به فالت ایران آمدند و 
نخستين مناطق ارمنی نشين چگونه به وجود آمد؟

-در هزاره ششم تا پنجم پيش از ميالد، قوم هند 
و اروپايی در مواجهه با انفجار جمعيت و برای يافتن 
اوليه  به ترک جايگاه  سرزمين های جديد مجبور 
شمال  هيماليا،  های  كوهپايه  جنوب  شد.  خويش 
خزر شامل سرزمين های حاصلخيز جنوب اوكراين 
را  آسيای صغير  نيز  و  دانوب  رود  و روسيه، حوزه 
سرزمين اوليه قوم هند و اروپايی می دانند كه روايت 
احيای  كه  مذهبی  متون  با  صغير(  )آسيای  اخير 
حيات بشری را پس از توفان نوح، حوالی كوه آرارات 
قلمداد می كند همخوانی دارد گرچه از نظر علمی 
ضعيف تر است. براساس داده های تحقيقات زبان 
شناسان در سرزمين اوليه قوم هند و اروپايی، ايالت 
با يكديگر زندگی می كردند  تبارهای گوناگونی  و 
كه بعدها در اثر پراكندگی جغرافيايی اقوام هندی، 
، ژرمنی، رومانی و  ارمنی، يونانی، اسالوی  ايرانی، 
ديگران را شكل دادند. بخشی كه به فالت ارمنستان 
رفتند در تركيب با اقوام محلی نهايتاً قوم ارمنی را به 
وجودآوردند و گروهی نيز با استقرار در فالت ايران 
اقوام ايرانی را تشكيل دادند. هر بخش از قوم اوليه 
ای كه در سرزمينی تازه ساكن شدند در يك پروسه 
تاريخی اتنوس يا نوع اتنيك جديد )تيره قومی( را 

تشكيل دادند كه اين اتنوس جديد نه اين است و نه 
آن، در عين حال هر دو است. اين تيره قومی حاصل 
تركيب اقوام بومی ومهاجر است كه تفكيك آن دو 
زمانی مشخصی  دوره  يك  از طی  يكديگر پس  از 
امكانپذير است. در برهه زمانی كه نوع ايرانی از قوم 
اوليه هند و اروپايی در فالت ايران در حال شكل 
گيری بود، در مناطق قره داغ، آذربايجان غربی از 
جنوب اروميه تا اروميه و سلماس و خوی و منطقه 
قره كليسای كنونی نوع ارمنی نيز در تركيب با اقوام 

بومی ساكن در آن مناطق شكل گرفت.
ساكن  یكی  ارمنی،  گونه  دو  عبارتی  -به 
در  ایرانی  ارمنيان   دیگر  و  ارمنستان  فالت 

فالت ایران شكل گرفتند؟
-خير، آنچه درباره اش سخن می گوييم بخشی 
از همان اتنوس ارمنی است كه ساكن اين نواحی 
قلمرو  جزو  هايی  برهه  در  ها  سرزمين  اين  است. 
جزو  ارمنستان  خود  همراه  به  گاهی  و  ارمنستان 
قلمرو شاهان ايرانی قرار می گرفت و نهايتاً پس از 
قراردادهای معروف گلستان و تركمانچای كه رود 
ارس به عنوان مرز قلمداد شد بخشی در اين سوی 
و همانهايی  ماندند  ايران  تركيب سياسی  ارس در 
هستند كه ما آنان را ايرانيان ارمنی با معنی كاماًل 

تخصصی اين اصطالح قلمداد می كنيم.
محدوده  دو  در  ارمنی  و  ايرانی  اقوام  بنابراين 

جغرافيايی متفاوت اما هم مرز شكل گرفتند؟
دارای  جغرافيايی  نظر  از  ارمنستان  فالت  بله، 
مرز مشترک با فالت ايران است. در اين دو محدوده 
جغرافيايی دو نوع اتنيك مشابه يكديگر شكل گرفتند 
كه هر كدام حاصل مشتركات اوليه قوم هند و اروپايی 
بودند كه در تركيب با اقوام محلی از مشتركات خودكمی 
فاصله گرفته و دو قوم با خواص اتنيك متفاوت به وجود 
آمد، اما همچنان رگه هايی از اشتراكات را می توان در 
دو قوم ايرانی و ارمنی مشاهده كرد، برای مثال حدود 
1000واژه در زبانهای ايرانی و ارمنی به طور مشترک 
وجود داردكه يادگار قوم اوليه هند و اروپايی است. نام 
اعضای بدن، اعداد، ضماير شخصی، پديده های طبيعی، 
نام حيوانات اهلی و غيره از مجموعه اين كلمات هستند. 
در زبان ارمنی بيش از 1۴00 واژه مكتسب از زبانهای 
كهن ايرانی وجود دارد كه حدود 550واژه آن در ارمنی 
معاصر كاربرد روزمره دارد. باورهای كهن و بخش اعظم 
اعياد و آداب و سنن اين دو ملت مشترک هستند. به 
عنوان مثال اگر بتوانيم عنصر عربی و تأثيرات اسالم 
را از زندگی اقوام ايرانی و عنصر مسيحيت را از قوم 
ارمنی كنار بزنيم آنچه باقی می ماند بخش اعظمش 
يعنی حدود سه چهارم آداب، سنن، باورها، سليقه ها، 
تمايالت و اين نوع مسائل مشترک اند. تازه در همين 
اديان هم همه می دانيم كه مشتركات بسيار زيادی 
داريم.جدای از گذشته تاريخی مشترک اقوام ايرانی و 
ارمنی، ارمنستان در بسياری از برهه ها جزيی از اين 
سرزمين بوده است ولی به علت وجود خصلت استقالل 
طلبی در ارمنيان، آنان تمايز زبانی، دينی و فرهنگی را 
حفظ كردند، اگرچه ايرانی ها را نزديكترين قوم به خود 
می دانند. ارمنی ها حفظ استقالل و فرهنگ خود در 
بين امپراتوری های روم و ايران را به عنوان بزرگترين 

افتخار خود محسوب می كنند.

به نامه خداوند جان و خرد
ميراث فرهنگی عامل همبستگی ملت ها

رياست محترم ؛ وزرای ارجمند ؛ هيات های عالی رتبه ؛ 
خانم ها و آقايان؛ 

از اينكه چنين فرصتی فراهم شد تا در ميان شما باشم بسيار 
خوشحالم و از اينكه در اجالس حاضر، يونسكو به عنوان خانه فرهنگی 
فرهنگی،  سياست   « جهانی 
نقش  و  فرهنگ  برای  سياست 
بعد  پايدار  توسعه  در  فرهنگ 
دستور  در  را   »2015 سال  از 
بسی  است  داده  قرار  خود  كار 
جای تقدير و تشكر دارد و مايه 

خوشحالی و مسرت است.
 الزم می دانم قبل از هرچيز 
از برگزاری اين اجالس و پذيرايی گرم و صميمانه دولت جمهوری 

ارمنستان تشكر و سپاسگزاری نمايم. 
در مناسب هفتادمين سال تاسيس يونسكو جا دارد بار ديگر به اهميت 
مولفه فرهنگ در توسعه كه در واقع از اركان توسعه پايدار است توجه كنيم 
و از اين زاويه به نقش ميراث فرهنگی در همبستگی ميان ملت ها بپردازيم. 
بگذاريد ياد كنم از سندی كه در هفتاد سال پيش، در شانزدهم 
نوامبر 1٩۴5 پس از جنگ جهانی دوم در لندن به امضاء رسيد و بعنوان 

قانون اساسی يونسكو پذيرفته شد. 
واقعيت آن بود كه در آن زمان، پس از ويرانی ها و كشته شدن چند 
ده ميليون انسان، وجدان مصلحان و متفكران تشريت از ديدن آن همه 

ويرانی و كشتار، تكان خورده بود. 
فلسفه تاسيس سازمان يونسكو آن بود كه از راه آموزش و فرهنك و 
علوم ديوارهای توهم و جدايی ميان ملت ها برداشته شود و با آشنا كردن 
ملت ها به شيوه زيست و فرهنگ های مختلف، احساس تعلق ملت ها 
به يكديگر تقويت شود و امكان استقرار مبانی صلح پايدار فراهم شود. 

جامعه بشری به اين نتيجه رسيد كه صرف تنظيمات و مناسبات 
اقتصادی و سياسی نمی تواند مبنای مستقری برای صلح ماندگار باشد 
و شرط ماندگاری صلح، ايجاد همبستگی نظری و اخالقی ميان جوامع 

انسانی است. اين عبارتی كليدی در منشور يونسكو است. 
يكی از دست آوردهای گران قيمت اين نگاه، معرفی مفهوم ميراث 
جهانی است، يعنی ميراثی كه هرچند به نام جمعی از مردمان شناخته 

چه  ها  ارمنی  سرزمين  استقالل  -دوران 
مدت مستدام مانده و چرا؟

-به عقيده برخی صاحبنظران و مورخين چون 
ارمنستان و كل قفقاز در دوره هايی جزو ايران بوده 
است پس آنها )ارمنيان ساكن در مناطق مزبور( نيز 
ايرانی محسوب می شدند و از هر گوشه ايران به گوشه 
ديگر هم كه رفته باشند اين نقل مكان مهاجرت خارج 
به داخل محسوب نمی شود و آنها ايرانی می مانند. 
از نظر ديدگاهی ديگر بدان دليل كه ارمنستان در 
نيروهای  حركت  برابر  در  بود  مانعی  صغير  آسيای 
نظامی جهان گشايانی كه از محدوده جغرافيايی اروپا 
به سمت آسيا و بالعكس از آسيا به اروپا می رفتند، 
اين سرزمين شاهد دوران طوالنی سقوط استقالل 
بوده است. از قرن اول ميالدی تا سقوط اشكانيان 
ارمنستان در ۴28 ميالدی و دوران پس از يورش 
عرب، از قرن دوازدهم تا چهاردهم و نيز از ابتدای قرن 
بيستم يعنی از سال1٩18 تاكنون را البته با كمی 
تخفيف مجموعاً دوران استقالل ارمنستان می خوانند. 
در دورانی كه ارامنه فاقد استقالل بودند دراكثر موارد 
خود را هم پای و همراه ايرانيان می ديدند. تنها يكبار 
شاهد وجود تنش درازمدت ميان ارمنيان و ايرانيان 
هستيم كه آن هم ريشه در سياست های همسان 
سازی ساسانيان داشت كه سعی در يكپارچگی دينی 
داشتند.ساسانيان با اعمال تغييراتی در دين زرتشت 
آن را با مقتضيات حكومتی تطبيق داده و آن را دين 
واحد ايرانيان ناميده، سپس در لباس تغيير دين به 
عداوت خود با حكومت اشكانی ارمنستان دامن زدند 
كه آن هم با مقاومت ارمنستان مسيحی مواجه شد و 
از آن پس دوران قهر و آشتی ها رقم خورد. اين دوران 
پرتنش تا انقراض اشكانيان درارمنستان در سال ۴28 
ميالدی استمرار يافت و درنهايت حكومت مستقل 

محلی در ارمنستان دچار فروپاشی گرديد.

-آیا مسيحی شدن ارمنيان نيز به نوعی با 
ایرانيان درارتباط می باشد؟

-ارمنی ها در ركاب شاهان ايران می جنگيدند و 
اساساً يكی از قدرتمندترين گردانهای سواره نظام ايران، 
گردان ارمنی بود. ارمنی ها به ايران می گفتند كشور 
»آری« ها يعنی دليران و اين نام رايج ايران در ادبيات 
قرن پنجم ارمنيان است و حضور در سپاه كشور آری ها 
جزو افتخارات ارمنيان محسوب می گرديد. جزو اولين 
ارمنی هايی كه مسيحی شدند عده ای از افسران شاغل 
در سپاه ايران بودند كه مسيحی شدن آنها به نحوی به 
دست ايرانی ها يا درايران صورت گرفت.ازسوی ديگر 
درارمنستان  مسيحيت  رواج  به  كه  مقدس  گريگور 
پرداخت فرزند آناک از قوم پارتی بود. آناک را پادشاه 
ساسانی به منظور كشتن شاه اشكانی ارمنستان راهی 
آن دياركرده بود و او خسرو، شاه ارمنستان را به قتل 
رساند، بعدها بازی تقدير چنين بود كه فرزند ذكوری 
كه ازخاندان او نجات يافته بود در ركاب تيرداد فرزند 
خسرو شاه مقتول ارمنستان قرارگيرد و به رسمی شدن 

دين حضرت مسيح در ارمنستان ياری رساند.

به  بعدها  كه  ای  ارامنه  ميان  دراین  -آیا 
دراین  مسيحيت  گسترش  به  آمدند  ایران 

كشور پرداختند؟

های  مهاجرت  ساسانی  شاپور  دوره  -در 
ساماندهی  ايران  داخل  به  ها  ارمنی  اجباری 
آمدند  ايران  به  دوران  درآن  كه  ارمنيانی   شد، 
بخش  چون  و  شدند  ادغام  اكثريت  جمعيت  در 
عمده ای ازآنها به دليل درازای مدت اقامت زبان، 
دادند.  ازدست  را  مذهبشان  و  اتنيك  شخصيت 
تفكيك آنها از جمعيت محلی مشكل است. برخی 
افسران هم كه در ارتش ايران خدمت می كردند 
گاهی با دختران ايرانی ازدواج می كردند و به طور 

دائم درايران ساكن می شدند.

و  یافت  ترميم  هنگام  چه  دولت  -روابط 
دوران آشتی های طوالنی مدت فرارسيد؟

-پس از سال ۴80 ميالدی ساسانی ها باالخره 
انتصاب  با  درارمنستان  نتيجه رسيدند كه  اين  به 
يك حاكم محلی موافقت كنند، پس از اين دوران 
روابط  ادامه  تاحدودی  كه  ايجادشد  آرامشی 
ارمنستان  استقالل  بود.  اشكانی  دوران  مستحكم 
شاه  يك  نحوبودكه  بدين  اشكانی  دوران  در 
اشكانی ايرانی در ايران حكومت می كرد. درواقع 
حكومت  منطقه  دو  در  )اشكانيان(  خاندان  يك 
ارمنستان  در  كه  اشكانی  پادشاهان  و  كردند  می 
تبديل  ارمنی  خاندان  يك  به  كردند  می  سلطنت 
به  خاندانی  و  فكری  قرابت  همين  و  بودند  شده 

اتحاد هرچه بيشتر دوكشور می انجاميد.

-در پيشينه روابط دو ملت مقوله كوچ های 
اجباری جایگاه ویژه ای را كسب كرده است، چه 
اینكه پرداختن به این بخش از روابط دوكشور 
به واكاوی عميق تر مناسبات دوجانبه كمك 
بفرمایيد  نخست  دروهله  خواهدكرد.  شایانی 
به  ارمنيان  اجباری  های  كوچ  دورانی  درچه 

ایران صورت گرفته است؟
زمان شاپورساسانی  در  بزرگ  -نخستين كوچ 
شكل گرفت. در قرون وسطا متأخر نيز كوچ های 

ديگری صورت می گيرد.
را  ارمنستان  در  آرتون  تجاری  شهر  سالجقه 
شهر  اين  جمعيت  هزار  سيصد  از  و  كردند  تاراج 
نيمی را كشتند و نيم ديگرش را به ايران كوچاندند 
اورهائتسی  ماتئوس  درتاريخ  واقعه  اين  چنانكه 
ثبت شده است. اسناد تاريخی بسياری وجوددارد 
سال  در  ديگر  اجباری  های  كوچ  وجود  بر  مبنی 
 106۷ و   1065  ،  1060  ،  105٩  ،  10۴٩ های 
تا چهاردهم.  دوازدهم  قرون  فاصله  در  و  ميالدی 
160۳ درزمان  بزرگترين كوچ در فاصله سالهای 5ـ 
شاه عباس صفوی واقع شد. ازآن پس تا كوچ ارامنه 
ايران بعد از وقوع قتل عام ارمنيان در 1٩15  به 
كوچ ديگری رخ نداد كه نمونه اخير نيز پناه آوردن 
ارامنه ساكن دراطراف درياچه وان به ايران بود تا 
ازخطر قتل عام عثمانی ها برهند كه اين بار ايران 

با آغوش باز ناجی آنها شد.

زمانی  برهه  در  ها  كوچ  این  از  -هریك 
متفاوت و به اقتضای شرایط مختلف رخ داد، 
ایران  مركز  به  ارمنيان   كوچ  بيان چرایی  در 

دالیل عمده این اقدام چه بود؟

-هدف شاپور ساسانی درهم شكستن كانونهای 
متفاوت وفادار به اشكانيان درارمنستان بود و طبعاً 
اين اقدام بار ايدئولوژيك داشت، اما دربيان چرايی 
اشاره  آن  بارنظامی  به  توان  می  سلجوقيان  اقدام 
اش  كوهستانی  موقعيت  علت  به  ارمنستان  نمود. 
دارای توان مقاومتی بوده كه الزمه درهم شكستن 
آن همانا راندن ارمنيان ازاين موقعيت بود.اما شاه 
داليل  ايران  به  ارمنيان   عظيم  كوچ  برای  عباس 
متعددی داشت.نگاهی به تاريخ نگارش شده توسط 
آراكل داوريژتسی مجتهد ارمنی قرن هفدهم زوايای 
نوينی از اين اقدام را نمايان می سازد.شاه عباس 
و  رحم  بی  انسان  داوريژتسی  توسط  شده  تصوير 
استراتژيك  منافع  به  درعين حال  كه  بود  جراری 
كشورش می انديشيد. به گواهی داوريژتسی جمعی 
از بزرگان و مراجع ارمنی به دربار شاه عباس می 
روند و از او می خواهند كه آنها را از تعديات عثمانی 
ها نجات دهد، بعدها شاه عباس نخست در جلفا 
فرودآمده ازكرانه رود تا خانه خواجه خاچيك كه 
محل استقرار و پذيرايی از شاه بود، فرش سرخرنگ 
پهن شده بود. خواجه خاچيك كه از تجار بزرگ و 
باسابقه بود به دست فرزندش يك سينی پرازدانه 
بين مردم  به يمن ورود شاه  را  های كوچك طال 
بلندای  از  شاه  گويد  می  داوريژتسی  كرد.  تقسيم 
به  دوخت  و چشم طمع  فرودآمد  شاهانه خويش 
آنچه كه جلفاييها داشتند و غريزه حرص و آز دراو 
تحريك شد. ازسوی ديگر جلفا، نخجوان و بخش 
اعظمی از قفقاز دراين دوران زيرسلطه عثمانی ها 
بود. ايران نيز درگير جنگ های بلندمدت فرسايشی 
باعثمانی بود، ارتش عثمانی به منطقه نخجوان می 
رفت و آذوقه را از آنجا تهيه می كرد و سپس به 
ايران حمله می كرد. شاه عباس تصميم گرفت تمام 
منطقه باالخص جلفا را تخليه كند.برنامه اوليه اين 
بود كه تجار و صنعتگران را همراه با خود به اصفهان 
ببرد. اما روستاييان را نيز برد و درروستاها اسكان 
داد تا بطوركلی اميد به بازگشت را نزد اهالی جلفا 
ازبين ببرد.اما جنايتی كه دراين بين رخ داد اين بود 
كه تصميم گرفته شد جمعيت عظيمی كه حدود 
500 - ۳00 هزارنفر بود و درنخجوان جمع شده 
بودند را با قايق های كوچك از رود ارس عبوردهند.
دراين ميان به علت افزونی جمعيت و نيز نزديك 
ترشدن ارتش عثمانی تعجيل می كنند كه به آن 
بسياری داخل آب غرق می شوند.  علت جمعيت 
بازماندگان اين كوچ توأم با خشونت در شهرهای 
مختلف اسكان داده شدند منجمله تبريز، سلطانيه، 
و  شيراز  اصفهان،  مشهد،  قزوين،  رشت،  مراغه، 
چندشهر ديگر. نصراهلل فلسفی در كتاب »زندگی 
شاه عباس اول« جلد سوم به اين نكته اشاره می 
مازندران  و  گيالن  به  را  خانوار  چندهزار  كه  كند 
كوچانده بودند كه اكثر آنها به علت عدم آشنايی با 
آب و هوای محلی جان سپردند. تعدادی نيز كه به 
اصفهان رسيده بودند در اين شهر اسكان داده شدند. 
شاه در نظر داشت با اجبار آنها به تغيير دينشان اين 
جمعيت را در جامعه اكثريت تركيب كند. اما بعدها 
با مشاهده مقاومت ارامنه در برابر برنامه تغيير دين 
آنها را به آن سوی زاينده رود فرستاد و اجازه داد 
در جلفای اصفهان سكنی گزينند. ارامنه روستايی 
لنجان،  چون  اصفهان  اطراف  روستاهای  در  نيز 
آلنجان، گندمان، جقاخور، فريدن و بربرود سكنی 

داده شدند.

منبع : مركز علمی و پژوهشی فرش ايران

تبارشناسی ارمنیان  ایران

دكتر آندرانيك سيمونيان، نويسنده، پژوهشگر، 
استاد زبان و ادبيات ارمنی

می شود، اما تعلق به همه بشريت دارد، يعنی با ارزش تر از آن است كه 
به محدوده خاص جغرافيايی يا مرزهای سياسی مربوط شود. 

ما در جهان چيزی به نام فرهنگ خالص، تمدن خالص، زبان خالص، 
انديشه خالص نداريم. تمام فرهنگ ها و تمدن ها و مواريث كالن بشری 
وام دار يكديگرند و از يكديگر تاثير پذيرفته اند. به طور تاريخی تمدن ها 
و فرهنگ ها عمال با هم در گفتگو بوده اند و آنچه كه ما به عنوان ميراث 

مشترک بشری داريم حاصل اين گفتگوی عملی تاريخی است. 
برای از ميان بردن توهم فاصله ها ميان جوامع بشری، ما بايد 
بتوانيم به نسل های جوان خود آموزش بدهيم كه تمدن بشری مجموعه 
ای از دستاوردهای مادی و معنوی همه انسانهاست كه هيچكدام بدون 

ديگری، ايجاد نمی شده اند. 
حاصل اين توجه ، تدوين و تصويت ابزارهای بين المللی بود كه نمونه 
موفق آن كنوانسيون 1٩۷2 يونسكو در باب ميراث جهانی است كه با تصويت 
كنوانسيون ميراث معنوی يونسكو در سال 200۳ ، تكميل شد و ابزاری پديد 
آمد كه سنن و آداب و مظاهر غيرملموس ملت ها نيز ثبت و حفاظت شود 

و احساس تعلق مشترک نسبت به آنها در همه ابنای بشر تشويق گردد. 
عاليجنابان، حضار محترم 

ميراث ناملموس ملت ها، ارزش های اجتماعی، سنت ها، آداب، و 
رسوم و روشها، باورهای زيبايی شناسانه و معنوی، بيان های هنری، و 
ديگر جنبه های كاركردهای انسانی است كه درک و شناخت آنها منجر 

به درک بهتر ملت ها از شيوه زيست يكديگر می شود. 
)ارمنستان(  بود كه كشور شمار  براساس همين كنوانسيون ها 
تاكون تعداد قابل توجهی از آثار تاريخی خود را در فهرست ميراث 
آداب و سنت های ملی  آيين ها،  از  بسياری  نيز  و  جهانی ملموس 

ارمنستان را در فهرست ميراث معنوی يونسكو به ثبت رسانيده است. 
اما مواريث تمدن و فرهنگ ارامنه فقط به آنچه در ارمنستان است 
خالصه نمی شود. بعنوان مثال ، جمهوری اسالمی ايران نيز مجموعه 
كليساهای ارمنی شمال غرب كشور )قره كليسا( را نيز در ژوئيه 2008، به 
ثبت جهانی رسانيد. ما در نظر داريم در آينده مجموعه چند كليسای تاريخی 
جلفای اصفهان را نيز به آن ضيميه كنيم و در فهرست ميراث جهانی يونسك 
جای دهيم و به جهانيان بشناسانيم. اكثريت قريب به اتفاق كليساهای 

مناطق مختلف ايران در فهرست ثبت ملی در كشور ما جای گرفته اند. 
به همين نحو ، كشور شما نيز در حفظ و ثبت مواريث تمدن 
ايرانی و اسالمی مانند مسجد كبود اهتمام ورزيده است. فرهنگ و 
هنر و ادبيات و موسيقی مرز نمی شناسد و فراتر از مرزهای سياسی و 

جغرافيايی، دل و جان و شيوه های زندگی و بستگی های عاطفی ما را 
به يكديگر پيوند می دهند. 

توجه به حفظ مواريث فرهنگی مشترک می تواند موجب آگاهی 
افزايی، ظرفيت سازی، و شناسايی متقابل گردد و زمينه ای ماندگار 
برای پژوهش های مشترک علمی و دانشگاهی و جامعه شناختی در 

جهت هم افزايی ها و احساس تعلق متقابل ميان ملت ها فراهم آورد. 
عاليجنابان، خانم ها ، آقايان

ميراث فرهنگی اعم از ملموس و ناملموس، بخشی از دستاوردهای 
تمدن هاست كه به آنها هويت می بخشد و معرف آنهاست. پس تعريف 
و تدوين و ايجاد ساز و كارهای تفاهم و تبادل بين مردمان نيازمند اين 

آشنايی های متقابل است. 
برای ماندگاری هر تفاهمی ، يك برنامه عمل الزم است. مواد اين 
برنامه بايد برشناحت مواريث فرهنگی مبتنی باشد زيرا مواريث فرهنگی ، 
ترجمان بيرونی جوهر فرهنگی هر ملت و ركن نگاه دارنده آن است. ريشه 
های هويت ما در خاک مواريث فرهنگی جای گرفته و از آن تغذيه می كند. 
از سوی ديگر پادزهر جنبه های منفی جهانی شدن، يعنی مخاطرات 
يكسان سازی فرهنگی ، توجه و شناخت و حفظ ميراث ناملموس است. 
مقاومت در برابر خطر يكسان سازی فرهنگی بدون اين توجه و آموزش 

همه جانبه ممكن نيست. 
يكی از موضوعات مهم برای همكاری های منطقه ای و بين المللی 
همين ظرفيت سازی و آموزش و پژوهش در حوزه مواريث مشترک فرهنگی 

است كه می بايد در دستور كار همكاری های ميان كشورها قرار گيرد. 
برخالف آنچه بعضی تصور می كنند، توجه به اين مواريث ، صرفا 
يك امر تزيينی و برای تفاخر به گذشته نيست، بلكه ضرورتی است برای 

ساختن يك آينده سالم و پايدار. 
رئيس جمهور ما در اجالس 201۳ مجمع عمومی سازمان ملل، طرح 
جهان عاری از خشونت و افراطی گری )WAVE( را پيشنها كرد و جامعه جهانی 
به آن رای داد. به گمان من، يكی از موثرترين راه ها برای تحقق اين هدف 

مبارک، افزايش خودآگاهی های جمعی نسبت به مواريث فرهنگی است. 
حس داشتن ميراث مشترک فرهنگی بشری سالح برنده ای برای 
مبارزه با افراطی گری و خشونت طلبی است. به دليل همين اهميت 
است كه خشونت طلبان و افراط گران در منطقه ما، به نابود كردن 
ميراث فرهنگی و تاريخی منطقه همت گماشته اند. ماه همگی وظيفه 

داريم اين خطر را جدی بگيريم. 
تقويت و بستر سازی مشاركت مردم منطقه برای آگاهی و حفاظت 
از ميراث مشترک منطقه، زمينه درک مشترک از عوالم درونی و مظاهر 
انسانی و اخالقی يكديگر را نيز فراهم می سازد، نطفه سوء تفاهم ها را می 

خشكاند و الجرم به برقراری صلح پايدار و توسعه پايدا كمك می كند. 
ما بايد بياموزيم كه صدای فرهنگ يكديگر را بشنويم. شنيده شدن 

حق ماست و شنيدن تكليف ما. 

فرهنگی  های  سياست  جهانی  كنفرانس  اعالميه  چهارم  ماده 
يونسكو نيز به شفافيت تصريح كرده است كه هر فرهنگی بخشی از 
ميراث فرهنگی بشر است. با الهام از مقدمه كنوانسيون حفظ و ترويج 
بيان های تنوع فرهنگی يونسكو می توان گفت كه انواع گوناگون بيان 
های فرهنگی برآمده اين ميراث مشترک انسان هاست كه می تواند با 
ايجاد ظرفيت های غنی و متنوع، دامه گزينش های بشر را گسترش 

داده و امكانات فرهنگی ، انسانی و ارزش ها را تقويت نمايد. 
برای حفظ و ترويج بيان های فرهنگی پذيرش شان و احترام برابر 
برای همه فرهنگ ها، بويژه فرهنگ اقليت ها و بوميان، زمينه سازی 
دسترسی به بيان های فرهنگی ساير كشورهای جهان با استفاده از 
فناوری های اطالعات و ارتباطات، حمايت و تقويت بيان های فرهنگی 
از طريق تعامالت فرهنگی در سطح ملی، منطقه ای و بين المللی ، 
بكارگيری وجوه مشترک بيان های فرهنگی برای انسجام اجتماعی و 

تشويق گفتگو ميان فرهنگ ها امری ضروری است. 
عاليجنبان، حضار محترم

پيشنهاد مشخص اينجانب اين است كه فرهنگ های خود را كه 
در گروگان سياست های ما می باشد رها ساخته و به صاحبان اصلی 
آنها يعنی ملت های خود واگذار كنيم، به ميزيانی كه ملت ها، درگير 
مراودات و تعامالت فرهنگی شوند بسترهای بيشتری برای پيشرفت، 

رشد و تغالی و در يك كلمه »توسعه پايدار« فراهم می گردد. 
بگذاريد سال 2016 را سال »آزادی فرهنگ ها از قيد سياستها« 
نامگذاری كنيم. بگذاريد سال 2016 سال آغاز كاستن از نقش دولت 
ها در فرهنگ و افزايش نقش ملت ها در همكاری های فرهنگی باشد. 

اگر نتوانيم چنين زمينه ای را فراهم كنيم، تسلسل باطلی را همچون 
گذشته خواهيم پيمود و در صحنه های بين المللی تنها خود را گروگان الفاظ و 
مفاهيم پرطمطراق نموده ايم. بگذاريد با اين تغيير در تلقی از نقش فرهنگ ها 
و تحويل فرهنگ به صاحبان اصلی خود، خود را نيز از گروگان بودن برهانيم. 

ما به طور قطع اذعان داريم كه در سطح جهانی، يونسكو بايد نقش 
مهمی را در تغيير چنين نگرشی به جايگاه فرهنگ يعنی آزادسازی 
فرهنگ از دست دولت ها و واسپاری آن به دست ملت ها ايفاد نمايد 
و اين موضوع برآورده نخواهد شد مگر اين كه سازمان يونسكو نه تنها 
مواضع صريح خود را در قبال جناياتی كه به خاطر اختالفات فرهنگی 
روی می دهد اعالم نمايد بلكه به دنبال دستيابی به اقدامات عملی برای 
جلوگيری از جنابت ها و خشونت هايی باشد كه به نام فرهنگ رخ می 
دهد. جنايت ها و خشونت هايی كه موجب انهدام ارزشمندترين ميراث 

فرهنگی و تاريخ تمدن های بزرگ در خاورميانه شده است. 
اگر يونسكو نتواند مكانيزم های عملی برای طرد كردن و منزوی كردن 
افراط گرايی موجود در جهان فراهم كند بايد گفت به رسالت ذاتی خود عمل 
نكرده و عماًل به سازمانی ناكارآمد تبديل خواهد شد كه اميدوارم چنين نباشد. 

متشكرم. 

متن سخنرانی آقای جنتی، وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسالمی در همایش
» سیاست فرهنگی، سیاست برای فرهنگ و نقش فرهنگ در توسعه پایدار بعد از سال 2015


