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فرهنگ و جامعه

بارها و بارها اين سئوال را شنيده يا  خوانده 
ام كه ارمنستان بهتر است يا گرجستان. حتی 
عبارت ارمنستان يا گرجستان از تاپ سرچهای 
گوگل شده است كه نشان ميدهد كه بسياری 
از كاربران آن را جستجو می كنند. من بعنوان 
فردی كه به هر دوی اين كشورها مسافرت 
داشته ام و در هر دو كشور چند سالی زندگی 
كرده ام، فكر می كنم تا حدودی بتوانم موضوع 
را روشن كنم. البته كه بهتر بودن بطور مطلق 
مقايسه  را  توان شرايط  بلكه می  ندارد  معنا 
كرد. شهر ساحلی باتومی در گرجستان برای 
كسانی كه به تفريحات آبی عالقه دارند، حال 
برای  اينجا  در  دارد.  را  خود  خاص  هوای  و 
گردشران بيشتر تاكيدم بر مقايسه بين ايروان 

و تفليس است.

تشریفات مسافرت
با داشتن  ايرانی  شايد بتوان گفت كه هر 
گذرنامه معتبر ميتواند ويزای ارمنستان را در 
مرزهای زمينی يا هوايی دريافت كند. تابحال 
دارای  شخصی  برای  كه  ام  نشنيده  و  نديده 
مورد  در  اما  نشود.  صادر  ويزا  معتبر  گذرنامه 
گرجستان اينطور نيست. از شما مداركی مانند 
واچر هتل خواسته  يا  اقامت  رزرو محل  برگه 
نيز  مسافرتی  بيمه  موارد  برخی  در  شود.  می 
درخواست می شود. در موردی مامور مرزی از 
مسافر پرسيده است كه چقدر پول نقد بهمراه 
است  شده  گزارش  نيز  فراوانی  موارد  دارد. 
بنابراين با صدور ويزا موافقت نشده است.  كه 

گرجستان  به  مسافرت  كه  گفت  توان  می 
تشريفات بيشتری دارد.

فضای عمومی شهر
است.  ديدنی  و  زيبا  بسيار  تفليس  شهر 
سايتهای فراوانی برای گشت و گذار در اين 
بتوان  شايد  متاسفانه  اما  دارد  وجود  شهر 
نام شهر بدون پياده رو را برای آنجا انتخاب 
كرد. بغير از خيابان روستاولی جای ديگری 
تاريخی  برای قدم زدن وجود ندارد. خيابان 
لسليدزه و ميدان باشكوه مرجانشويلی هم از 
اين قاعده مستثنا نشده اند. يك پياده روی 
باريك كه اغلب اشغال شده است و خيابانی 
با انبوه اتومبيل. اما ايروان از اين نظر واقعا" 
عالی است. شما در اين شهر ميتوانيد ساعتها 
پياده روی كنيد. پياده روهای پهن و پاركهای 

متعدی در مركز شهر وجود دارد.
در كل تفليس شهری مدرن تر و پر رونق 
تر از ايروان بنظر می رسد. اگر از مركز شهر 
ايروان فاصله بگيريد، فقر و عقب ماندگی را 
كهنه  بناها  از  بسياری  كنيد.  می  احساس 
هستند و بازسازی نشده اند و آشغال و فيلتر 

سيگار در كوچه و خيابانها ريخته شده است.
وضعيت ترانسپورت شهری نيز در ايروان 
ترانسپورت               اصلی  وسيله  است.  اسفناک 
مينی بوسهای كوچك يا ون هست كه مسافران 
را بطور سرپايی هم سوار می كنند. فكرش را 
مجبور  ساعتی  نيم  مسير  يك  در  كه  بكنيد 
باشيد در يك خودروی ون به ايستيد. البته در 
ايروان يافتن تاكسی های دارای تاكسی متر 
مقررات  اساس  بر  و  است  تفليس  از  آسانتر 
شما ميتوانيد اگر راننده تاكسی متر را روشن 
نكرد، كرايه پرداخت نكنيد. در تفليس اتوبوسها و
مينی بوسهای مجهزی وجود دارد اما تاكسی ها 
اغلب كرايه را بدون قاعده معينی محاسبه می كنند.

امنيت و برخورد با خارجی
بطوری كلی بنظرم مردمان قفقاز مهمان 
گرجستان  مردم  رفتار  در  اما  هستند.  نواز 
نسبت به ايرانی ها شما با چند پديده خاص 
براستی حوصله  گاهی  كه  شويد  می  مواجه 
ملتی  را  ايرانی  ها  آيد. گرجی  بسر می  آدم 
مردم  حق  در  كه  كنند  می  تعريف  متجاوز 
با  آنها طوری  اند.  نموده  اين سرزمين ستم 
شما صحبت می كنند كه گويا در طول تاريخ 
كشوری مسيحی بنام گرجستان وجود داشت 
و ايرانيان مسلمان آنها را مورد آزار و هجوم 
قرار ميدادند. در ميان مردم عادی گرجستان 
موجودی موهوم وجود دارد بنام شاه عباس. 
آنها داستان حمله مغول، جنگهای صفويه با 
اقوام گرجی و ماجرای حمله آقا محمد خان 
قاجار به قفقاز را قاطی می كنند و شاه عباس 
را عامل همه اين ستمها ميدادند. اين آقای 

شاه عباس موهوم سمبل روابط تاريخی ايران 
و گرجستان معرفی می شود. روزی را بخاطر 
ندارم كه با يك گرجی سر ميزی نشسته باشم 
تعريف  برايم  را  عباس  شاه  از  ماجرايی  او  و 
قبيل  اين  ارمنستان  در  اما  باشد.  نكرده 
بنظرم  ام.  شنيده  بندرت  بسيار  را  داستانها 
بيشتری  نزديكی  و  دوستی  ارمنستان  مردم 

با ايرانی ها احساس می كنند.
از نظر امنيت برای گردشگر در شهرهای 
اما  ام  نديده  ايروان مشكل خاصی  و  تفليس 
بطور كلی ارمنی ها بنظر آرامتر می آيند. در 
ايروان هيچگاه شاهد دعوای فيزيكی يا كتك 
كاری جدی نبوده ام اما در تفليس بارها زد 
و خورد های خشنی را ديده ام كه در مواردی 
طرفين از چاقو و شمشير هم استفاده كرده اند.

هنگام پياده روی در خيابان روستاولی شهر 
تفليس با انواع و اقسام مزاحمان مواجه می شويد. 
گداهای معمولی بخشی از اين مزاحمتها را ايجاد 
می كنند. بچه های ولگرد كه ما به آنها كولی هم 
می گوييم، وقتی متوجه شوند خارجی و گردشگر 
هستيد، ممكن است پای شما را بگيرند و نگذارند 
راه برويد. اگر به يكی از آنها كمك كنيد، تضمينی 
وجو ندارد كه سايرين هم سرو كله شان پيدا 
نشود. عده ای از شما سيگار خواهند خواست. 
آدرس پرسيدن و نيز پرسيدن ساعت هم بسيار 
رايج است. اما در ايروان اينگونه مزاحمتها بسيار 
نادر است. در ايروان با گداهای معمولی مواجه می شويد 
كه اغلب سمج نيستند و اگر كمكی دريافت كنند 

شما را دعا خواهند كرد.

قيمت كاال و خدمات
ايروان  در  زندگی  و  اقامت  محل  هزينه 
قيمت  منزل،  اجاره  است.  تفليس  از  ارزانتر 
هتل و هزينه خورد و خوراک بطور كلی در 
ارمنستان ارزان است و من در پستهای ويژه ای 
در اين موارد صحبت كرده ام. بطور كلی می شود 
گفت كه مسافرت به ارمنستان ارزانتر از سفر 

به گرجستان تمام می شود.

فضای كسب و كار
اين درست است كه در گرجستان كارمندان 
معمولی در ادارات دولتی و پليس رشوه قبول 
نمی كنند. بطور كلی ميتوان گفت كه فضای 
كسب و كار در گرجستان قانونمند است بعالوه 
گرجستان بازاری بزرگتر و اقتصادی نيرومند تر 
از ارمنستان دارد اما با اين همه بسياری ممكن 
است ارمنستان را برای كسب و كار ترجيح بدهند. 
در ارمنستان يك ثبات نسبی از نظر قوانين و 
پول  واحد  درام،  شود.  می  مشاهده  مقررات 
ارمنستان نيز در برابر ارزهای خارجی از ثباتی 
نسبی برخوردار بوده است اما در گرجستان نه 
به قوانين كشور می توان اعتماد كرد و نه به 
پول ملی. در طی يكسال گذشته ارزش الری 
حدود ده درصد در مقابل ارزهای خارجی سقوط 
كرده است. شرايط مالكيت بر زمين برای خارجی ها 
دستخوش تغييرات زيادی شده است. شرايط 
ويزا و دريافت اجازه اقامت در چند سال گذشته 
تغيير كرده است. گرجی ها در برابر اروپاييها و 
امريكاييها بسيار انعطاف پذير و از ديدگاه من 
قرارداد  هم  تركيه  با  زبون هستند. گرجستان 
تجارت آزاد امضاء كرده است، نتيجه آن می شود 
كه هر باليی قرار است در اين كشور نازل شود بر 
سر ايرانی نازل می كنند. مشاهدات نشان ميدهد 
كه بسياری از كارآفرينان مستقل ايرانی در يك 
سال گذشته گرجستان را ترک كرده اند و البته 
تعدادی از آنها به ارمنستان مهاجرت كرده اند، 
كشوری كه ايرانی ها از احترام برخوردار هستند 
و بيش از ساير خارجی ها مورد حمايت دولت 

قرار می گيرند.

وب گردی

برای گردشگران ارمنستان بهتر است یا گرجستان؟

توضيح عكس- بقايای شهری باستانی در نزديكی 
منطقه آگاراک )نزديكی ايروان( كه حين خاكبرداری 

احداث جاده از زير خاک نمايان گشت.

برگرفته از وبالگ »آرمن پارس«-

هر سال در هفته آخر تير و هفته اول 
مردادماه كه مصادف با شهادت طاطائوس 
مقدس يكی از حواريون عيسی مسيح است، 
گروه كثيری از ارمنيان  ايران و جهان برای 
زيارت مرقد طاطائوس مقدس و برگزاری 
آيين های مذهبی در قره كليسا )كاراكليسا( 

به اين منطقه سفر می كنند.
به  كه  مقدس   طاطائوس  كليسای 
آثار  رديف  در  كشور  اثر  نهمين  عنوان 
جهانی به ثبت رسيده است در بين ارمنيان  

جهان به كليسای تاده مقدس شناخته می شود. 
شرق  شمال  كيلومتری   20 در  كليسا  اين 
شهرستان چالدران بر روی مزار طاطائوس،يكی 

از  حواريون مسيح بنا شده است.
عالم  گاه  زيارت  ترين  قديمی  مقبره  اين 
مسيحيت به شمار می رود و قدمت كليسای بنا 

شده بر  آن به قرن هفتم ميالدی بر می گردد.
اهميت و قداست خاص اين كليسا موجب 
شده كه همه ساله زائرين بسياری از كشور های 
مختلف جهان به شهرستان چالدران سفركرده و 
در آيين مذهبی سالروز شهادت طاطائوس مقدس 
در اين كليسا كه يكی از مهمترين آيين های 

جهان مسيحيت است شركت كنند.
ارمنيان، به صورت   برگزاری آيين مذهبی 

کلیسای تاده )قراکلیسا(
آماده برگزاري مراسم مذهبي ارمنیان  جهان

دهنده  نشان  اينكه  ضمن  ايران،  در  ساليانه 
زندگی مسالمت آميز اقوام و اديان مختلف در 
روحيه  بيانگر  است،  غربی  آذربايجان  و  ايران 
باشد. می  نيز  ايرانيان  دوستی  و  طلبی  صلح 
چراكه  ايران تنها كشور از كشورهای همجوار 
صرف  را  بسياری  مبالغ  كه  است  ارمنستان 
حفظ و نگه داری آثار و ابنيه تاريخی مربوط به 

ارمنيان می كند.
فرماندار چالدران در جلسه هماهنگی مراسم 
ساليانه مذهبی قرا كليسا با بيان اينكه همه ساله 
به علت شهادت طاطائوس مقدس مراسم خاص 
مذهبی با عنوان عشای ربانی يا پاتارک )به زبان 
با  و   تاده  كليسای  مجموعه جهانی  در  ارمنی( 
حضور ارمنيان  ايران و جهان بر گزار می شود 

گفت : اين شهرستان آماده برگزاری شصت و 
يكمين مراسم ساليانه مذهبی اين كليسا است.

اينكه  بيان  با  زاده  حسين  آقای 
برگزاری اين مراسم بر عهده فرمانداری، 
و  گردشگری   ، فرهنگی  ميراث  سازمان 
صنايع دستی استان و شورای خليفه گری 
ارامنه كل آذربايجان است افزود: تمامی 
اقدامات  الزم برای برگزاری اين مراسم 

فراهم شده است.
وی تصريح كرد: ايجاد درمانگاه سيار و 
استقرار گروه امداد و نجات جاده ای ،آتش نشانی، 
اين  گزاری  بر  زمان  در  راه  پليس  و  راهداری 
مراسم و راه اندازی غرفه های سيار برای فروش 
مواد غذائی مورد نياز زائرين از جمله تمهيدات 

انديشيده شده برای برگزاری اين مراسم است.
فرماندار شهرستان چالدران افزود: پيش بينی 
می شود امسال افزون بر 5 هزار نفر از ارمنيان  

سراسر جهان در اين مراسم شركت كنند.
خاطرنشان می كند كه هفته جاری  مصادف 
است با  شصت ويكمين مراسم ساليانه مذهبی قره 
كليسا كه  از اول مرداد ماه به مدت ۳ روز در محل 

مجموعه جهانی قرا كليسا برگزار خواهد شد.
آذربايجان  شمال  در  چالدران  شهرستان 

غربی و هم مرز با كشور تركيه قرار دارد.

همانطور كه ميدانيم زبان تركيه از حروف 
عربی به حروف التين تغيير يافته است.اين تغيير 
به دستور مصطفی كمال آتاتورک بنيانگذار تركيه 
نوين انجام گرفت. وی حروف عربی را تغيير داد و 
به جای آن حروف التين را جايگزين كرد. بدين 
ترتيب الفبای تركی استانبولی از بيست و نه حرف 
التين تشكيل شد،كه با تغييرات جزئی بصورت 

الفبای تركی در آمده است.
به  و جايگزينی حروف التين  تغيير خط   
كه  قانون شماره 1۳5۳  با  عربی  جای حروف 
در سال 1٩28 ميالدی به تصويب رسيد و مقرر 
مجموعه  از  عربی،  الفبای  حروف  كه  گرديد 
الفبا و زبان كشور تركيه حذف و به  سازمانی 
از حروف التين جايگزين  آن 2٩ حرف  جای 
گردد. بدين طريق سيستم نوشتاری تركيه از 

تركی عثمانی به تركی التين تغيير يافت.
در اين بين ارمنيان تركيه اصلی ترين نقش 
از طريق اصالحات  را در پيشرفت زبان تركی 

زبانی ارائه شده از سوی آتاتورک داشته اند.

 نقش ارمنیان در
 تغییر و تکامل

زبان ترکی
روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقيق هور

مارتايان  هاگوپ  های  نام  به  ارمنی  دو 
معروف به هاگوپ ديالشار و سالها قبل از آن نيز 
در دوران عثمانی بدروس ِكِرسِتسيان در اجرای 
هدف آتاتورک اصلی ترين نقش را داشته اند. 
در اينجا به زندگی نامه اين دو شخصيت بزرگ 

ارمنی تركيه می پردازيم:
 

هاگوپ مارتایان 

شناس  زبان  ديالشار  هاگوپ  به  معروف 
تركيه )متولد در تاريخ 22 می 18٩5 در شهر 
استانبول و وفات در سال 12 سپتامبر 1٩۷٩(

وی دبير كل انجمن زبان تركی TLA بود 
كه از سال 1٩۳2 تا 1٩۷٩ تاسيس شده بود. 
نام  به  آمريكائی  دانشگاه  التحصيل  فارغ  او 
كريستوفر روبرت در استانبول در سال 1٩15 

بوده و به 22 زبان زنده دنيا مسلط بوده است.
عالوه بر زبانهای تركی و ارمنی ، مارتايان 
زبانهای انگليسی ، يونانی ، اسپانيايی ، التين، 
آلمانی ، روسی و بلغاری را نيز می دانست . او 
بعد از فارغ التحصيلی از دانشگاه روبرت به عنوان 
استاد زبان انگليسی در همان دانشگاه مشغول 
تدريس شد. و در دانشگاه صوفيه در بلغارستان 
به عنوان متخصص زبان تركی عثمانی و زبانهای 

كهن شرقی تدريس می كرد. 
 او در 22 سپتامبر 1٩۳2 به عنوان زبانشناس 
تركی  زبانشناسی  كنگرهء  اولين  در  متخصص 
دعوت  آتاتورک  كمال  مصطفی  نظارت  تحت 
شده بود . آتاتورک به او لقب ديالشار را پيشنهاد 
از لحاظ ادبی به معنای گشايندهء  نمود ) كه 
بين  او   . پذيرفت  را  لقب  اين  او  و   ) بود  زبان 
به تدريس  آنكارا  تا 1٩51 در  سالهای 1٩۳6 
زبان و تاريخ پرداخته و مشاور كل در تدوين 
تا   1٩۴2 سالهای  بين  تركی  المعارف  دايره 

1٩60 بوده است .

از  كه  آورده  در  انتشار  به  كتاب   1۷ او 
مهمترين آنان:

1-زبان آذربايجانی و تركی ) كتاب به زبان 
تركی در سال 1٩50 (

2-سبك نگارش لهجه ها ) كتاب به زبان تركی(
۳-كتاب مقدس و زبان مدرن ارمنی ) كتاب 

به زبان ارمنی در سال 1٩56 (
۴-تركی به عنوان زبان خارجه  ) كتاب به 

زبان تركی در سال 1٩62 (
5-جهان نما و فرهنگ ارمنی ) در دوجلد 

به زبان ارمنی (
 

بدروس ِكِرسِتسيان 

زبان شناس عثمانی، روزنامه نگار، مترجم،و 
زبان  شناسی  ريشه  فرهنگ  اولين  توانست  او 

تركی را تكميل نمايد .
وی در سال 18۴0 ميالدی در شهر قيصريه 
و در يك خانواده ارمنی به دنيا آمد. او در شهر 
نام مسروبيان  به  ارمنی  مدرسه  در يك  ازمير 
زبان  بسيار   تالش  با  و  بود  تحصيل  مشغول 
انگليسی را فرا گرفت و برای ادامه تحصيل به 
و  رفته  ايتاليا  و  انگلستان  به  و سپس  پاريس 
زبانهای ايتاليايی فرانسه و انگليسی را تكميل 
می كند. او پس از بازگشت از اروپا در تركيه 
به عنوان مدير دفتر ارتباطات خارجی تا سال 

1880 مشغول به كار می شود.
او به ده زبان مسلط بوده و تا سال 1٩0۷ به 
عنوان مدير دفتر ترجمه وزارت دارايی مشغول 

به كار بوده است.
بدروس ِكِرسِتسيان كتابهايی مانند:

 فرهنگ لغت تركی به فرانسه و اولين فرهنگ 
لغات ريشه های زبان تركی را منتشر می كند.

واژه شناسی  او  بزرگترين كارهای  از  يكی 
و لغت نويسی و مطالعه 6000 واژه و نامهای 
ارمنی و تطبيق آنان با صد هزار كلمه و ٩00 
از   كه  جغرافيايی  و  تاريخی  های  داده  و  زبان 
حروف و  ريشه های زبان ارمنی بوده را مورد 

بررسی قرار داده است.

برد ادموند با دوقلوهای پرسپوليسی

پیروزی سه گله تیم امیدهای پرسپولیس
مقابل بزرگساالن آرارات کامال دور از انتظار بود

به گزارش »ورزش سه«، شنبه ای كه  گذشت، در زمين چمن ورزشگاه آرارات، 
نارنجی پوشان  تيم ارمنيان تهران  ميزبان  اميدهای پرسپوليس بودند. تيمی با 
سرمربيگری ادموند بزيك مربی فصل قبل آرارات. بزيك كه با بهروز رهبری فرد 
هدايت اين تيم را برعهده دارد، در اولين مسابقه جدی با جوانان آينده دارش بازی 

خوبی در زمين آرارات به نمايش گذاشت و با ۳ گل به پيروزی رسيد.
اين بازی با حضور پيشكسوتانی مثل محمد پنجعلی كاپيتان سابق تيم ملی، 
ناصر محمدخانی مهاجم اسبق پرسپوليس و مائيس ميناسيان چهره درخشان فوتبال 

پیروزی پرگل امیدهای پرسپولیس
مقابل بزرگساالن آرارات

آرارات برگزار شد و نتيجه ای دور از انتظار در آن به دست آمد. گلزنان پرسپوليس در 
اين بازی دوقلوهای سربازی )ايمان و حامد( و محسن نصيری بودند. بازيكنانی كه به 
تازگی و بعد از تست گيری های تيم اميد پرسپوليس به عضويت اين تيم درآمده اند.

جالب اينكه قضاوت اين بازی را سعيد نعيم آبادی پيشكسوت پرسپوليس 
برعهده داشت. مسابقه ای كه در دقايق آخر با وجود جو آرامش اندكی به خشونت 
كشيده شد و باعث شد ادموند بزيك يكی از بازيكنان تيمش را در اقدامی جالب 
شخصا از زمين بيرون بكشد و اخراج كند. اين مسابقه در نهايت با همين ۳ گل 
به سود پرسپوليسی ها به پايان رسيد و در پايان بازی پيشكسوتان اطراف دو تيم 
آرارات و پرسپوليس كه بازيكنان بزرگ دو دهه 60 و ۷0 بودند در دفتر باشگاه 

آرارات عكسی به يادگار انداختند.
تيم آرارات كه در رده آسيا ويژن فعاليت می كند، در كادرفنی خود از بازيكنان 
سابق استقالل و پرسپوليس مثل فرد ملكيان و وازگن صفريان سود می برد. پرسپوليس 
هم با كادرفنی جديد و جوانش به دنبال معرفی چند ستاره جديد به فوتبال ايران 
است. همانطور كه محمد پنجعلی می گفت قهرمانی در رده اميد مالک نيست. اين 

تيم ۳، ۴ بازيكن مستعد و آينده دار دارد كه اميدوارند در فوتبال ايران بدرخشند.


