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 ردهای ازدیک
 در ارمنستان1

2نویسنده: دکتر نهرو زاگرس
 

 erfani.samal@gmail.com مترجم: سامال عرفانی

 

 تصویر: زن کرد

است. برای مثال سیمای متفاوتی به خود گرفته ارمنستان  شوروی جماهیر از زمان فروپاشی اتحاد

با مشکالت سیاسی،  و  هشد این کشور پراکندهشهرها و روستاهای در سراسر  (Ezdi)ردهای ازدیک

گذرانند ای را از سر میت فزایندهاکنون نیز بحران هویند و هماهروبرو بودمختلفی اقتصادی و اجتماعی 

، رهایی یافت ی اتحادجماهیرشورویکشور برای اولین بار از سلطه این سال پیش، زمانی که22  که

ردها است، اما ک ای در اروپا بودهمدهی عشناسانهانشد.این مساله موضوع مطالعات آکادمیک و انس آغاز

 اند. نشده خود با این مساله چندان درگیر

در زمان  نیز روی داد و اولین موج مهاجرت 1392ی ها به ارمنستان در دههآخرین موج مهاجرت ازدی

ردهای مهمی برای ک ان به پناهگاهارمنستلذا بود. رخ داده ها توسط امپراطوری عثمانی عام ارمنیقتل

 بود. شدهبدل ی عثمانی ایزدی تحت سلطه

ی موسیقی و رد، خصوصا در حوزهچشمگیری در فرهنگ کها در دوران معاصر، مشارکت ازدی 

،9زارِردی به نامور ارمنستان بود که اولین فیلم کدر کشالمثل فیاند. ادبیات داشته

، 4موسال پیش توسط عربِ شَ 67پان کورد، با نام چو و اولین رمان کوردی شدتولید  1321در سال 

 .شد  نگاشته

ردی های کروزنامهترین دوره انتشار را در میان طوالنی، که ) به معنای راه نو( 5«یا تازهرِ»ی روزنامه

 1342ی کردی نیز در اوایل دهه شد. اولین پخش رادیوی در ارمنستان چاپ 1392است، سال  داشته

، اما در سال دگردیپخش این رادیو برای مدتی متوقف  آغاز به کار کرد که البته بعدهان در ارمنستا

 شد، ردی بکارگرفتهن باری که حروف رومی در نوشتار کنخستیهمچنین شد.  سرگرفته دوباره از 1355

 ردی در ارمنستان بود.ی کو نیز گشایش اولین مدرسه

ای تحقیقاتی شد، حوزه ای، تبدیل به حوزه6وانایردانشگاه در  1372بار در سال ، نخستین7کردشناسی

ی موسیقی ی عمده دربارهپروژه اولیننیز یافت.  توسعه 1یریِلاُ  ردشناس به نامکه توسط یک ارمنی ک
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لذا همانطور  شناس و کشیش ارمنی در ارمنستان انجام شد.، موسیقی3ردی، توسط کومیتاس وارادایتک

 ت. اس روی داده این کشوررد در کهای ان کشوری است که بسیاری از نخستینبینیم ارمنستکه می

 

 

 بحران هویت:

مساله بحران هویتی جدی در ارتباط با قومیت، دین و زبان و از همه مهمتر  با ردهای ازدی ارمنستانک

ردهای تشدید شد که برخی از ک زمانیبویژه . این مشکل اندکرد بودن خویش دست و پنجه نرم کرده

غالب  ها از نظر دینی، از. ازدیاعالم کردند که دارای قومیتی متفاوت از قومیت کردها هستند اِزدی

اند. لذا، این ا شدهدین اِزدی هستند، و اکنون به لحاظ قومیتی نیز از آنها جدپیرو  ردها متفاوت بوده و ک

رد ارای ملیتی متفاوتند؟ اگر کند یا درد هستک ردهای قفقازگردید که آیا کتبدیل  عاجلسوال به پرسشی 

ردها ی از کو نژاد ی، دینیتاریخ به لحاظهای اخیر در سالها شماری از آنهستند، چگونه است که 

است که چنین نقش مهمی را  ، پس چگونهکننددر اساس خود را کرد قلمداد نمیاند؟ و اگر شده جدا

 اند؟کرده بازی حفظ و ارتقای فرهنگ کرددر 

دوستی و است که چرا برخی از ارمنیها که به پرسش ن اندازه مهم است، این ی که به هماپرسش دیگر

 ؟ها]ی ارمنستان[ هستندبودن ازدینی کرد ایده، مخالف اندردها شهرهشان با کنزدیکی

چه  در ارمنستان وچه ها اِزدیاز ، شدمیشوروی انجام  جماهیر که در دوران اتحاد هاییسرشماری در

شدند، درحالیکه در سرشماری که جمهوری تازه تاسیس می برده گرجستان، تحت عنوان کورد نامدر 

 کردند. رد معرفیرا ک هزار نفر اِزدی، خودشان41 نفر از 1222انجام داد، تنها  2221ارمنستان در سال 

هنوز دارای زندگی  شود که بیشتر آنهانفر براورد می 41222ها در ارمنستان حدود جمعیت اِزدی

 یابدروز کاهش میها در ارمنستان روزبهازدیجمعیت . باشندمی روستایی بوده و وابسته به کشاورزی

. عموما اولین زننددست به مهاجرت میهای شغلی بهتر بسیاری از جوانان در جستجوی فرصت چراکه

ی اروپا های عضور اتحادیهمقصد این مهاجران در جستجوی کار، روسیه و در مراتب بعدی، کشور

 باشد.می

ها به لحاظ قومیتی کرد نیستند، همچنین آنها مدعی است که اِزدی ها در ارمنستانسازمان اصلی اِزدی

، معروف به عزیز 11مارهبه نام عزیز آفردی  توسط، که 12خانهدانند. سازمان اِزدیردی نمیزبان خود را ک

را  «ردستانک»یا  «ردک»ازد که در آن استفاده از واژگان سمنتشر میای روزنامهشود رهبری می، تاموریان

ملیت ما اِزدی، دینمان  »است: نقش بسته  نوشتهاین روزنامه قسمت باالیی  دراست.  کرده ممنوع
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اند. قبایلی ها در اصل از هندوستان آمدهماره معتقد است که اِزدیآ.  «الدین و زبانمان اِزدکی استشرف

ی امروزی به ترکیهدر زمان عثمانی ش از تولید حضرت عیسی به عراق مهاجرت کرده و سپس که پی

آماره در گفتگویی با من در ایروان اظهار  ند.اهبه ارمنستان مهاجرت نمود در نهایتو  نقل مکان کرده

، آنها به زبان گوییمها وجود ندارد. ما به زبان اِزدی سخن میردها و اِزدیهیچ پیوندی میان ک»  داشت:

گردد. وقتی با برمیهند  بهما های ریشهاند درحالیکه که ردها نژادا متعلق به خاورمیانه. ک12کورمانجی

 19.«فهمیمم، نه ما و نه آنها زبان یکدیگر را نمیزنیمی ردها حرفک

ی محق بودم که در استالل آماره تشکیک کنم، چراکه حداقل من و وی داشتیم به لهجهاما من  

 1332ی خانه ، از دههحال، نگرش سازمان اِزدیاین باکردیم. کورمانجی زبان کردی با هم گفتگو می

  ترویج شده است.های ارمنستان در میان اِزدی

بوده و عقاید وی را  ماره مخالفغربی، با عقاید آ و شرقشناسان هارعین حال، بسیاری از آکادمیسند

به است. و این مساله  شناختی را به مبارزه طلبیدهزبانشناختی و انسان دانند که منطقهایی میاسطوره

 زنددامن میهای سیاسی مرتبط با آن شائبهماره و هایی در رابطه با مقاصد آگمان

چنین بیان  است،15های اِزدیی اروپایی در زمینهبرجستهکه یکی از متخصصان ، 14فیلیپ کرین بروک

 .«های اصلی کوردها کورد هستند و یکی از تیرهاِزدی »دارد که می

به ها گوید که ازدیدان ایتالیایی که در بریتانیا به کار تدریس مشغول است، میتاریخ، 17نِلیدا فوکارو

گویند و ردی سخن میها کرد هستند، کاِزدی: » تعلق ندارند هاردهیچ گروه قومی دیگر، غیر از ک

 .«گویششان کورمانجی است

از سیاستمداران بسیاری  نیز کند.حمایت می خانهن ارمنستان از سازمان اِزدیپارلماواقعیت این است که 

ه خود که این مسال نمایند.دانند، حمایت میرد میها را کهایی که اِزدیو نه گروهماره ارمنی، از گروه آ

یل تاریخی ماره، اغلب دالمداران از سازمان آحمایت سیاست .دامن زده استها به بحران هویت اِزدی

نقش مهمی دارد. بسیاری  22در اوایل قرن  ها توسط دولت عثمانیرمنیعام ااین میان قتل دارد، که در

ن، که در حال حاضر در ردستاهایی از کقسمتبه لحاظ تاریخی گویند که ستان میردهای ارمناز ک

 است.، دارای جمعیت ارمنی بوده، پیش از آن که به طور کاملترکیه قراردارد

-شناخته میرد غیرکها بعنوان ازدی مطابق آن که قانونی تصویب نمود ، پارلمان ارمنستان2222در سال 

 حاضر یهاامی اقلیتردها، بلکه تمگرا، نه تنها کراستهای این درحالیست که در حقیقت ارمنی شوند؛

 نگرند.ی تحقیر میبا دیده را در ارمنستان
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ا در ردهاط میان ک، کمبود ارتبنقش داشته استبحران هویت  که در تشدید اینی دیگر مدهع عامل

ردی در ی ک، که مهمترین نشریهریاتازهی روزنامه است. بوده ارمنستان هایهای مختلف با ازدیبخش

دارد، درحالیکه دریافت نمی کردستان ی مناطق دیگر ردهامایتی از طرف کمنستان است، هیچ حار

نامه منتشر به صورت هفتهو  گیردقرار میحمایت مورد خانه، از طرف دولت ارمنستان ی اِزدیروزنامه

شود می به کسانی اختصاص داده ایروان ی کردیساعته رادیوشود. همچنین نیمی از زمان پخش یکمی

 .مشغولندها اِزدی ی کرد نبودنیج ایدهبه تروکه 

های ساکن شهرها، خصوصا ساکن پایتخت و ردی درمیان اِزدیی دیگر، ضعف هویت کمشکل عمده

ند یا اِزدی. همچنین بسیاری رد باشدهند که کاین مساله نمیدیگر شهرهای بزرگ است، که اهمیتی به 

از کنند، زندگی می کارهای محفظهی ارمنیی تحت سلطهردهایی که بصورت اقلیت در روستاهااز ک

 ارمنی خویش را تحریک نکنند. دارند، تا همسایگان ردی خویش حذرآشکار نمودن هویت ک

ها در مساله بحران هویت اِزدی تشدیدهای شغلی، دیگر عامل مهم نرخ باالی بیکاری و کمبود فرصت

، شودمحسوب میای ثر مردم ارمنستان مشکل عمدهبرای اک ی اشتغال اگرچه؛  البته مسالهارمنستان است

 ها به وچود آورده است.هایی نظیر ازدیاین مساله مشکالتی بسیار حادتری را برای اقلیتاما 

است.  شدهبدل عامل مهمی در مهاجرت قشر جوان از روستاها به نواحی شهری به  ی بیکاریمساله

اند، ماندهخانواده باقی 17  ارمنستان، درحال حاضر تنها، در بخش غربی 16برای مثال در روستای هاکو

-شده زیستند. مشکالت اقتصادی حتی سببخانواده در آنجا می 122، بیش از 1332درحالیکه تا اوایل

کنند. در ها را دریافتها به دین مسیحیت بگروند تا غذا و دیگر انواع مساعدتاست که برخی از اِزدی

اند. که این گرویده 11% از جمعیت آن به مسیحیت انجیلی95وان، حدود مال ایرروستای آماره، در ش

-می دریافت 13های مسیونری غربیاز طرف گروهبه خاطر تغییر دین هایی است که بیشتر به دلیل کمک

 دارند.

رد در ارمنستان تای حفظ و ارتقای حقوق و فرهنگ کوجود دارند که در راس هایی چندهرچند سازمان

های سیاسی هستند و یا اینکه خود نیز با مشکالت سخت ها اکثرا سازمانکنند، اما این سازمانش میتال

 دارند. تعطیلی قرار یآستانهاقتصادی درگیرند و در 

 مشکالتتحوالت عمیق و ها در طول دوران تغییرات هویتی در میان اِزدیدر نهایت باید تاکید کرد که 

 دارد.تری جانبههمه و این مساله نیاز به بررسی آکادمیک  ه استر کرداقتصادی و سیاسی ظهو جدی

 

 

 ها:نوشتپی
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1
 - Ezdi 

2
شناسی قومی است  و در رساله دکترای خویش به موسیقی ی موسیقیدکتر نهرو زاگروس، دارای دکترا در رشته - 

سال در کشورهای ارمنستان، گرجستان و ترکیه  7عات میدانی خویش را به مدت بیش از ها پرداخته است. وی مطالاِزدی

 است.انجام داده 

 

 
3
 - Zare 

4
 - Arabi Shamo 

5
 - Reya taza 

6
 - Kurdology 

7
 - Yerevan University 

8
 - Oryeli 

9
 - Komitas Varadayt 

10
 - Ezdixane 

11
 -  Aziz Amare 

12
 - Kurmanji 

13
 بیان کرد. 2227ای در سال ین را در مصاحبهآماره ا - 

 
14

 - Philip Cranebrook   
15

ی ادیان وی مسلط به زبان فارسی و زبان کردی در هر دو گویش سورانی و کورمانجی است و نیز متخصص حوزه - 

 ایران باستان است.
16

 - Nelida Fukaro   
17

 - Hako 
18

 - Evangelical Christians 
19

 - Western missionary groups 


