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میراث

ــس  ــتاد و رئی ــیان اس ــت پتروس ــر هامل دکت
بخــش فرهنــگ شناســی دانشــگاه دولتــی ایــروان 
و مســئول گــروه کاوش باســتان شناســی آرتســاخ، 
وابســته بــه انیســتیتوی مطالعــات فرهنــگ و 
باســتان شناســی آکادمــی ملــی علــوم ارمنســتان، 
خالصــه ای از تحقیقــات ایــن گــروه را بــرای 
خبرنــگاران تشــریح کــرده اســت. وی اعــالم کرده 
اســت کــه شــهر تیگراناگــرد توســط تیگــران دوم 
ــی، دو  ــاه ارمن ــر پادش ــران کبی ــه تیگ ــب ب ملق
هــزار و یکصــد ســال پیــش در آرتســاخ بنــا شــده 
ــالد  ــل از می ــال 55 قب ــاه از س ــن پادش اســت. ای
ــرده  ــت ک ــال حکوم ــل س ــدت چه ــه م مســیح ب
اســت. محــدوده ایــن شــهر کــه قســمت اعظــم آن 
اکنــون زیــر تلــی از خــاک قــرار دارد در منطقــه 
عســگران جمهــوری آرتســاخ، ســاحل شــرقی 
ــرقی  ــوب ش ــای جن ــه ه ــن و کوهپای رود خاچی
وانکاســار در همســایگی چشــمه هــای شــاهانه یــا 
شــاه بــوالغ قــرار دارد. تــا کنــون فقــط ســه الــی 
چهــار در صــد ایــن شــهر بــزرگ باســتانی کاوش 

شــده اســت.
گــروه کاوشــگران در نظــر دارد تــا چنــد مــاه 
آینــده ســه کتابچــه در بــاره تحقیقــات خــود بــه 
چــاپ رســاند. قســمتی از اســتخوان هــا و اســکلت 
هــای یافــت شــده بایــد در خــارج از کشــور 
ــد. کاوش  مــورد مطالعــه آزمایشــگاهی قــرار گیرن
ــاخ        ــت آرتس ــرای حکوم ــتانی ب ــهر باس ــن ش ای
ــته و عکــس  ــز داش ــی و سیاســی نی ــه هویت جنب
ــو  ــگاهی باک ــل دانش ــی محاف ــای عصب ــل ه العم
ــو  ــکام باک ــد. ح ــی باش ــت م ــن عل ــه همی ــز ب نی
ــاص  ــا اختص ــکیل داده و ب ــی تش ــروه مخصوص گ
ــه علمــی و مســتند  ــر بیانی ــه ه ــزاف ب بودجــه گ
ــه ای، در  ــد صفح ــخ چن ــگران پاس ــروه کاوش گ
ــن گــروه مــی دهنــد.  ــکار یافتــه هــای ای ــاره ان ب
گــروه کاوشــگران شــهر باســتانی تیگراناگــرد 

گزارشی از کاوش های شهر باستانی تیگراناگرد 
در جمهوری آرتساخ 

ــه  ــرا ک ــتری دارد، چ ــه بیش ــه بودج ــاج ب احتی
ــاالنه  ــی س ــط از مرخص ــمندان فق ــون دانش اکن
دانشــگاهی خــود و بودجــه ای محــدود اســتفاده 
ــت پتروســیان اســتاد و رئیــس  ــد. هامل ــی کنن م
و  ایــروان  دانشــگاه دولتــی  فرهنگــی  بخــش 
مســئول ایــن گــروه علمــی عقیــده دارد کــه 
عملیــات کاوش ایــن شــهر باســتانی بایــد  تســریع 
یابــد، زیــرا اکثــر یافتــه هــای مهــم ممکــن اســت 
بــر اثــر حــوادث طبیعــی و ریــزش خــاک از بیــن 

ــردد. ــکل گ ــار مش ــس آن دچ ــه و تجس رفت

ــال اســت  ــک س ــون ی ــروه کاوشــگران اکن گ
کــه بــه تجســس قلعــه مرکــزی شــهر بــه عــرض 
ــت. در  ــه اس ــر پرداخت ــول 450 مت ــر و ط 83 مت
ایــن شــهر، آثــاری از فرهنــگ ماقبــل مســیحیت 
ارامنــه و همچنیــن دو کلیســا از دوران مســیحیت 
ــج  ــه، دارای پن ــوار قلع ــد. دی ــی باش ــود م موج
متــر ارتفــاع مــی باشــد. قســمت هایــی از محلــه 
ــع در  ــره هــای ســلطنتی واق قدیمــی شــهر، مقب
قســمت شــرقی شــهر، چشــمه هــای آب و حمــام 
ــده  ــت ش ــازی یاف ــراب س ــای ش ــه ه و حوضچ

فوتبالیست ها 
و ژورنالیست ها

میان ماه من، تاماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمانست

منوچهر بصیر

پــس از شــهادت محســن خزائــی خبرنگار 

ســیمای  و  صــدا  خبرگــزاری  اعزامــی 
ــزارش از  ــن گ ــران حی ــالمی ای ــوری اس جمه
مناقشــه ســوریه در حلــب متنــی از منوچهــر بصیر 

ــر بطــن  ــی ب ــن رخدادهای ــرات چنی ــورد تاثی در م

جامعــه دریافــت کردیــم کــه نــر آن را مناســب 

ــم. حــال دیدی

کــه                                داننــد  مــي  همــه  امــروز 
هــا                      ژورنالیســت  برعکــس  هــا  فوتبالیســت 
یــا روزنامــه نــگاران زندگــي بســیار راحتــي              
ــا  ــد آنه ــوق و درآم ــزان حق ــا می ــد. خصوص دارن
قابــل مقایســه نیســت. بــا هــم  کــه اصــال 
آپارتمــان  بهتریــن  اگــر فوتبالیســت هــا 
هــا، اتومبیــل هــا، لبــاس هــا و در مجمــوع                    
زندگــي هــاي ســوپر دولوکــس را دارنــد، روزنامــه 
ــاال و کار  ــالت ب ــزان تحصی ــم می ــگاران علیرغ ن
ــد  ــد، مانن ــي دهن ــه انجــام م بســیار حساســي ک
بیشــتر مــردم گرفتــار قســط و قــرض و هــزار درد 

ــتند. ــرض هس و م
فوتبالیســت هــا بــه حســاب دولــت بــه 
بیشــتر نقــاط دنیــا ســفر مــي کننــد و از بهتریــن 
امکانــات هــم در ســفرها برخوردارنــد و غالبــا 
ــراي  ــا خــود ســوغاتي و جنــس ب ــر ســفر ب در ه

ــد. ــي آورن ــروش  م ف
ســفر  امــکان  نــگار  روزنامــه  بــراي  امــا 
کمتــر پیــش مــي آیــد و اگــر هــم بیایــد، آنقــدر 
محدودیــت دارد کــه از خیــر آن مــي گــذرد.
ــاق  ــراي فوتبالیســتی اتف ــي ب ــه ای ــر حادث اگ
افتــد کــه نتوانــد در مســابقه شــرکت کنــد همه از 
آن مطلــع انــد ، امــا اگــر روزنامــه نگاری، ســرطان 
ــا حتــی   ــاده شــود و ی ــرد، ناقــص و از کار افت بگی
بمیــرد، آب از آب تــکان نمــي خــورد. شــاید                     
بــه ایــن علــت اســت کــه جامعــه بــه فوتبالیســت 
ــا نویســندگان و  ــگاران ی ــه ن هــا بیشــتر از روزنام

ــاز مــی کنــد. هنرمنــدان احســاس نی
مســئله فقــط مربــوط بــه ایــران نمــي شــود، 
در انگلســتان طبــق بــرآورد کارشناســان ، شــکوه 
و عظمــت و تاثیرگــذاری جشــن عروســي دیویــد 
بــکام ،کاپیتــان ســابق تیــم ملــي انگلســتان، 
ــتان  ــه انگلس ــوه ملک ــي ن ــن عروس ــر از جش کمت

ــوده اســت. نب
ــه مســي، فوتبالیســت  ــدر ک ــا آنق ــردم دنی م
شناســند،              مــي  را  آرژانتینــي  ای  اســتوره 

چــه گــوارا را نمــي شناســند.
ــر  ــگ زده، ه ــر زده و جن ــاي فق ــن دنی در ای
زمــان کــه مســابقات فوتبــال برگــزار مــي شــود، 
ــه  ــد ک ــت ان ــراز جمعی ــان پ ــا آنچن ــتادیوم ه اس

ــد. ــال ندارن ــز فوتب ــردم دردی ج ــي م گوی
 فرامــوش نفرمائیــد کــه بســیاري از روزنامــه 
ــق  ــه مناط ــري ب ــراي پوشــش خب ــه ب ــگاران ک ن
جنگــي رفتنــد و کشــته و ناقــص یــا مفقــود 
شــدند کســي هــم از آنهــا یــادي نمــي کنــد، ایــن 
ــک  ــوت ی ــبت ف ــه مناس ــه ب ــت ک ــی اس در حال
فوتبالیســت چرافتخــار کشــور چنــد روزی اســت 

ــا ســت. ــار رســانه ه ــر آن صــدر اخب تیت
 بچــه کــه بودیــم یکــي از موضوع انشــاهایمان 

همیــن بــود: علــم بهتــر اســت یا ثــروت؟

رسانه

فضــای  و  پرســترویکا  دوران   1985 ســال 
ــت  ــر وق ــف رهب ــل گورباچ ــی میخایی ــاز سیاس ب
حــزب کمونیســت شــوروی بــود. وی روز بیســت و 
ســوم مــاه آوریــل همــان ســال ســخنرانی مهمــی 
ــام داده و  ــزب انج ــزی ح ــه مرک ــوم کمیت در پلن
آغــاز فضــای بــاز سیاســی را نویــد داد. ایــن 
ــوروی.  ــاد ش ــی اتح ــرای فروپاش ــود ب ــازی ب آغ
رهبــران آذربایجــان شــوروی از ایــن فرصــت 
ــه  ــروع ب ــرده و ش ــتفاده ک ــن اس ــو احس ــه نح ب
پاکســازی روســتاهای ارمنــی نشــین اســتان 
ــی  ــوان جزئ ــد. نخج ــوان نمودن ــار نخج خودمخت
ــا ورود  ــوده و ب ــتانی ب ــتان باس ــق ارمنس از مناط
ــاز  ــه قفق ــه منطق ــویک ب ــای بلش ــت ه کمونیس
ــتی،  ــوری کمونیس ــه جمه ــکیل س ــی و تش جنوب
ــذار  ــو واگ ــت باک ــه دول ــوان، ب ــتان نخج اداره اس
گردیــده بــود. قابــل ذکــر اســت کــه ایــن اســتان 
ــرز مشــترکی  ــرار داشــته و م در دل ارمنســتان ق
همــان  از  نــدارد.  آذربایجــان  جمهــوری  بــا 
ــه  ــت و آزار ارامن ــوروی، اذی ــی ش ــل فروپاش اوای
ــورس،  ــود، آســتاباد، ن ــرد، گیزن روســتاهای زینابی
آزای علیــا، دیــر، مســروپاوان، آزنابیــرد، تاناگیــرد 
و آرینــج آغــاز گشــته، ســکنه آن اخــراج گشــته 
ــن  ــه از بی ــزار ســاله ارامن ــد ه ــار تمــدن چن و آث

ــت. رف
مطبوعــات وابســته بــه حــکام باکــو نیــز 
شــروع بــه تحریــف تاریــخ نمــوده، حضــرت 
ــتانی  ــرده و داس ــداد ک ــود قلم ــلف خ ــوح را س ن
کــذب و جدیــد از اســتقرار خانــواده نــوح در ایــن 

برگردان بخش  هایی از خاطرات روشنفکر معروف ارمنی،
زوری باالیان در باره نخجوان 

منطقــه ارائــه دادنــد. قابــل ذکــر اســت کــه طبــق 
ــر روی  ــوح ب ــتی ن ــدس کش ــاب مق ــات کت روای
قلــه کــوه آرارات بــه گل نشســته و خانــواده ایــن 
ــاران در  ــیل و ب ــی آب س ــد از فروکش ــر بع پیامب
ــا  ــوان ی ــد و نخج ــه ان ــکان یافت ــه اس ــن منطق ای
ــه معنــای اولیــن  ــان ارمنــی ب ــوان در زب ـِ ناخیجـ
ــا ایســتگاه مــی باشــد. در  ــه ی اســتراحتگاه، بیتوت
ایــن دوران باگــور کاراپتیــان نویســنده ارمنــی بــه 
نخجــوان ســفر کــرده و مشــاهدات خــود در بــاره 
ــه، از  ــاله ارامن ــزار س ــد ه ــدن چن ــار تم ــو آث مح
ــه  ــوط ب ــواهد تاریخــی مرب ــه ش ــردن کلی ــن ب بی
گذشــته ارامنــه و شکســتن صلیــب هــای عظیــم 
ســنگی معــروف بــه خاچــکار را بــه ثبــت رســانده 
ــروف  ــار مع ــوان آث ــد نخج ــکنه جدی ــت. س اس
ــا را  ــه جلف ــه در منطق ــتانی ارامن ــی- باس فرهنگ
نیســت و نابــود کردنــد. در آن دوره، هنــوز دوازده 
کلیســای شــهر آگولیــس پــا بــر جــا بــوده و فقــط 

ــد.  ــران شــده بودن ــا وی ــوس ه ــد ناق گنب
تخریــب آثــار فرهنگــی ارامنــه، یعنــی وارثــان 
ــوار،  ــورهای همج ــوم و کش ــرز و ب ــن م ــی ای اصل
اکنــون نیــز از ســوی رهبــران باکــو و ترکیــه ادامه 
داشــته و رئیــس جمهــوری ترکیــه اخیــرأ ادعــای 
حکومــت خــود در قبــال بازپــس گیــری ســوریه، 
لیبــی، عــراق و لبنــان بــه عنــوان ســرزمین هــای 
عثمانــی را اعــالم داشــته اســت. وی فعــال در بــاره 
شــبه جزیــره کریمــه ســکوت کــرده اســت، چــون 
بــا روســیه دارای روابــط حســنه بــوده و آنــرا بــه 

بعــد موکــول کرده  اســت.  
ــی و  ــروف ارمن ــنفکر مع ــان، روش زوری باالی
ــوروی  ــود در دوران ش ــطور خ ــن س ــنده ای نویس
ــهر  ــوان و ش ــه نخج ــالدی ب ــال 1978 می در س
آگولیــس  وی  اســت.  کــرده  ســفر  آگولیــس 
خانــه  هــزار  هشــت  بــا  بهشــتی  شــهری  را 
ــا  ــی ب ــاه کارگاه صنعت ــد و پنج ــنگتراش، یکص س
ــدد،  ــدارس متع ــا، م ــازه ه ــر، مغ ــزاران کارگ ه
ــازار،  ــه، ب ــگ، دوازده کلیســا، کتابخان ــه فرهن خان

ــراوان  ــای ف ــاغ ه ــل و ب ــه، هت ــام، داروخان حم
ــرات  ــان خاط ــت. باالی ــرده اس ــف ک ــوه توصی می
»اجــاق«  کتــاب  در  را  ســفر  ایــن  از  خــود 
ــرز  ــون در م ــه اکن ــت. ترکی ــرده اس ــر ک منتش
ــدرک،  ــع در ص ــوان واق ــا نخج ــود ب ــترک خ مش
ــق  ــن طری ــرده و از ای ــداث ک ــدی اح ــل جدی پ
ــی و اقتصــادی  ــی، مال ــت نظام ــوان حمای از نخج
ــن  ــوان از ای ــی نخج ــای نظام ــد. نیروه ــی نمای م
ــکات نظامــی متوســل  ــه تحری منطقــه همیشــه ب
ــای آرارات،  ــرزی اســتان ه شــده و روســتاهای م
ــه  ــورد حمل ــادزور را م ــک و یقگن ــیونیک، وای س
قــرار مــی دهنــد. روســتاهای یلپیــن، چیــوا، 
رینــد، آرینــی، نوراوانــک، شــاخات، مــودزی، 
گورویــک،  خنــدزورود،  گنیشــیک،  خاچیــک، 
ــه  ــر رأس توپخان ــخاوان در تی ــارنانوش و یراس س

ــد.  ــرار دارن ــوان ق نخج
ــح طلــب خارجــی،  گــروه هــای مختلــف صل
ــرز  ــه م ــا ب ــی باره ــن روس و اروپای ــر ناظری نظی
نخجــوان ســفر کــرده و خطرهــای احتمالــی 

حملــه بــه مرزهــای ارمنســتان را بــه جهانیــان و 
محافــل بیــن المللــی یــادآوری کــرده انــد. خانــم 
ــای  ــان بریتانی ــس اعی ــس از مجل ــن کوک کروالی
ــته  ــزایی دارد. هس ــش بس ــر نق ــن ام ــر در ای کبی
هــای اولیــه ارتــش ارمنســتان نیــز در ایــن 
مناطــق و بــه رهبــری وازگــن سرکیســیان ایجــاد 
گردیــده اســت. وازگــن سرکیســیان فقیــد ســپس 
ــری  ــگاه نخســت وزی ــاع و آن ــام وزارت دف ــه مق ب
ارمنســتان رســید. مقامــات دیگــر نظامــی و 
ــع  ــای دف ــت ه ــز در فعالی سیاســی ارمنســتان نی
حمــالت ارتــش آذربایجــان از مرزهــای نخجــوان 
نقــش مهمــی داشــته انــد کــه بایــد از همــه آنــان 

ــاد کــرد.  ی
ارامنــه هیچــگاه ظلــم و ســتم وارده بــه 
ســکنه اصلــی نخجــوان را از یــاد نبــرده، خاطــره 
ــه  ــته و روزی ب ــی داش ــود را گرام ــتگان خ گذش
آرزوهای دیرین ملی خود خواهند رسید.                   
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اســت. مخروبــه هــای ایســتگاه پســت متعلــق بــه 
ــز یافــت شــده اســت.  ــرن نوزدهــم نی ق

آرتســاخ  شناســی  باســتان  کاوش  گــروه 
وابســته بــه انیســتیتوی مطالعــات آکادمــی ملــی 
علــوم ارمنســتان طــی تابســتان گذشــته هفتصــد 
ــتانی را  ــهر باس ــن ش ــع از ای ــر مرب ــت مت و بیس
بــه عمــق یکصــد و شــصت ســانتی متــر مطالعــه 
ــات خــود،   ــج تحقیق ــس از انتشــار نتای کــرده و پ
ــد  ــه خواه ــود ادام ــه کاوش خ ــده ب ــال آین در س

داد.  
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