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ا قلیتالگویروابطبینفرهنگي و يکديگر با مفهومبافرهنگها با ارتباطآن نیز مسلطو

رويکردهای بررسي با پژوهشگران است. گرفته قرار بررسي مورد تحقیق اين در شهروندی

 و شهروندی زمینه در روابطفرهنگنظری بررسي به اقدام مطالعه انجام  و
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 پارهیهاباارزشاندازه که است حاکي نتايج است؟ همسو شهروندی و عواملمدني از ای

 نهادگروهيدرونفرهنگيِ همراه به اجتماعي ارزشغیرهمسوهای مانعبا مدني های

ترشدهاست.روشگیریروندادغامفرهنگيدرتعامالتروزمرهارامنهباجامعهبزرگشکل

پژوهشانسان اين طريقانجام از عمدتاً نیز اطالعات گرداوری و است ژرفانگر و شناختي
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 قدمهم
قرنطورغیرتوجهبهمقولهروابطبینفرهنگيبه ادبیاتفلسفي، محلبحثمستقیمودر ها

1383بايستفروپاشيشورویدرسالهایاخیربهاينحوزهراميبودهاستاماعلتگرايش

هایآنکشوربهوجودآمدودامنهدانستکهمشخصاًدراثرمطالباتهويتيوقوميجمهوری

نیز متأثرآنکشورهایاروپایشرقيرا استعماروپسازآنفرايندجهانيشدننیزدراست.

فرهنگ میان تعامل يافتن اهمیت مختلف جريانبودهمؤثرهای اين تماساند، افزايش با ها

هانیازبهمديريتچندفرهنگيرا،درجوامعغربيکهپیشازاينتنهافرهنگيبینافرادوگروه

تعلقدرآنهاوابستگيمليوتنه اشکلغالبمديريتينیزدموکراسيلیبرالبود،شکلمقبولِ

هادراينهاوآمیزشقوميدرطولدههبیشترکرد.درحقیقتازيکطرفبهدلیلمهاجرت

هایتااندازهزيادیمخدوششدوازطرفديگردخالتدادنگروه“غلبهسفید”کشورهامفهوم

بهمتن آوردنآنها مذهبيدرحیاتجمعيو مديريتقوميو نوينياز بهشیوه نیاز جامعه،

اينالگوبهدلیلرويکرد وزيرا الگویدموکراسيلیبرالهمخوانينداشت؛ اينامربا داشتو

“سازيکسان”
فرهنگيبينسبتتفاوت1 ايندموکراسيهای در اهمیتتفاوتبود. وجود با ها

 تناقضمنطقي يک شهروندی، و فردی حقوق به احترام چگونهداشتن اينکه داشت؛ وجود

جداييمي بنابراينجز استو ساخته را هويتآنها که را ازتوانتعلقاتفرهنگيافراد ناپذير

محسوبمي همحقوقآنها گرفتو ناديده داشت.شود، آزادیفردیاعتقاد برابریو زمانبه

ونظرياتجديدهایلیبرالشددرمفهومعدالتدردموکراسييدنظرتجدهمینمسئلهسبب

(.1335هایسنتيوپیشینراگرفت)کملیکا،شهروندیجایرويکرد

توسعهنظیرايرانکهگفتماندموکراسيحالهایدرمشکالتتحققشهروندیدرکشور

هنوزموانعفکریوعمليفراوانيدرپیشرویخودداردازاينهمبیشتراستواينامربا

هاهایقوميومذهبيگوناگونباسابقهزيستطوالنيدراينکشورتهايعنيهويحقوقاقلیت

هایچندفرهنگيدراينکشورها،خوانيندارد.اولینمسئلهيامانعجدیدراجرایسیاستهم

شودکهنظامدولتـملتدرآنهااغلبدرنتیجهمنافعاستعماریونوازاينواقعیتناشيمي

آمده نظمقبیلهاستعماریبهوجود با اختیاراتاستو قومیتبا ایسنتييعنيحکومتهر

هااغلبوسیعازدولتمرکزیبرپهنۀسرزمینيخاصيانطباقندارد.درنتیجهايندولتـملت

اندکهدرهایمتفاوتيراجایدادهبهلحاظفرهنگييکپارچهنیستندودردرونخودفرهنگ

بَرد.همچنینبهدلیلضعفبخشمدنيهایمليفراترميازمرزبرخيمواردهمبستگيآنهارا

توجهيبهتعلقاتهويتيسیستمسیاسياينکشورهافاصلهزيادیبامطالباتمردميداردوبي

هایاخیرودرنتیجهروندجهانيامریغیرمتداولنیست.درسال2کشيوباالترازآنقومیت

                                                           
1 difference blind 
2 ethnocide 
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دموک گفتمان شدن فراگیر و اجتماعيکشورهایشدن سیاسيو سیستم شهروندی، راسيو

درحالدر سیاسياينکشورها سیستم حقیقت، در است. گرفته قرار معرضتغییر در توسعه

مديريتهاینوبهترينحالتدموکراسي شهروندیو مباحثمربوطبه هنوز که پاييهستند

فرهنگيدرآنهافراگیرنشدهاست.روابطبین

کشورهایدراولینمسئل تحققشهروندیدر ضروریدر اهمیتدادنبهحاله توسعه،

هاوبررسيچگونگيتعاملآنهابايکديگراست.بهويژهآنکهمسئلهپیشینهفرهنگيافرادوگروه

هایبشرفرهنگيراافزايشدادهومسئلههويترابهيکيازدغدغههایبینجهانيشدنتماس

یامروز کرده هويتتبديل روی پژوهشبر فرهنگاست. و گوناگونها مذهبي و قومي های

هایکهاينامرازطريقشناختويژگياست“خود”مستلزمشناختتعريفوبرداشتآنهااز

 شود.هامیسرميفرهنگفرهنگيواجتماعيخرده

ارهایهاورفتگیردکهبررسيفرهنگونگرشاينتحقیقدرراستایتحقیقاتيقرارمي

گروهفرهنگخرده و قرارها توجه فرهنگمورد چند و متکثر يکجامعه در اقلیترا هایدر

درداده و هستند مذهب عیسوی آنها دارند. بااليي ارزشمطالعاتي دلیل چند به ارامنه اند.

واغلبآنهادرنتیجهکنندکهقريببهاتفاقاعضایآنمسلمانهستندایزندگيميجامعه

تراندوازمنظرسابقهتمدنيدربسیاریازابعادهويتيباجامعهبزرگهاجرتبهايرانآمدهم

متفاوتهستند.



 های پژوهش پرسش
کنند؟بافکرمي“دياسپورايي”دانندوتاچهاندازهارامنهتاچهاندازهخودراايرانيميـ1

زهاووقايعسیاسيانندکهدرنتیجهجنگداتوجهبهاينکهاغلبارامنهخودرامهاجرانيمي

اند.شدهجداسرزمیناصليخود،ارمنستان

هادرانددرطولقرنترواردارتباطشدهوتوانستهارامنهچگونهبااعضایجامعهبزرگـ2

 يکجامعهبهلحاظفرهنگيمتفاوتزندگيکنند؟

عفرهنگيپیشرویخوددارد؟دربرایجمعیتارامنهچهموانیشهروندتحققحقوقـ9

 ترچیست؟وجامعهبزرگگروهيدروناينمیاننقشنهادهایاجتماعيوساختارقدرت

اينتحقیقازروش کردههایانسانپژوهشگردر شناختيبرایبررسيموضوعاستفاده

رچیزشود.علتاينامربیشازهيکنوآوریمحسوبمياست.امریکهدرتحقیقاتمشابه

نیازیبودکهبهلحاظموضوعيبرمحققانتحمیلشد؛نیازبهروشيمناسببرایدسترسيبه

ارتباطعمیقوابعادگوناگونهويتگروهيکهدربرخيمواردازنظر با پنهاناستوتنها ها

اليه به محقق دستمينفوذ به بررسي مورد جامعه روشهایپنهان رابطه، اين در هایآيد.

شناسيازقابلیتاتکایعلميباالييبرخوردارند.انسان
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 چارچوب نظری
پذیری ارتباط میان فرهنگی و فرهنگ

هایتاريخيودرهایمتفاوتامریاستکهدرهمۀدورهارتباطمیاناعضایمتعلقبهفرهنگ

ميهمهمکان شکلسنتياينارتباطرا وجودداشتهاست. بهتواندرجرياناستعمارها يا و

هاینظاميمشاهدهکرد.بهدلیلاسکانطوالنيمدتگروهمهاجمدرهاوبرخوردهنگامجنگ

فرهنگيآنهاباعناصرشدهتعاملمستمروطوالنيبینآنهاوقوممغلوببرقراروسرزمینفتح

بیشترانسانهممبادلهمي فرهنگيینها،میزانوشدتتعامالتبشود.امروزهدرنتیجۀتحرکِ

نیزافزايشپیداکردهاست.درکنارتهاجماتنظاميبهعنوانيکيازعواملعمدهکنشمتقابل

ها،عوامليمانندمهاجرت،توريسم،پناهندگيوبهخصوصفضایمجازیارتباطاتبینفرهنگ

دلیلمباحثهادرنتیجهکنشمتقابلبینآنهاراافزايشدادهاستوبههمینبینافرادوگروه

هایاخیرقرارگرفتهپذيریوشهروندیدرمرکزتوجهادبیاتاجتماعيدرسالمربوطبهفرهنگ

است.

بهعنوانفرايندتغییرفرهنگيدرواقعدرنتیجۀتماسبیندوياچند1پذيریفرهنگ

است.اينهایفرهنگيمتفاوتبايکديگرآيدونتیجهبرخوردافرادوگروهفرهنگبهوجودمي

کندوبهميمتأثرهایفرهنگيگروهراتغییراتساختارهاونهادهایاجتماعيوهمچنینکنش

هایگوناگونبهلحاظزبان،ترجیحاتغذايي،تعامالتاجتماعيوپوشاکهمیندلیلاعضاگروه

دراغلبنیستوسويهيکپذيریفرايندی(.فرهنگ2115:5شوند)بری،بهيکديگرنزديکمي

تحت باشند، بیشتر يا اجتماعو کهممکناستدو ميتأثیرمواردطرفینتعاملرا دهد.قرار

انجامدوهابهدرازاميهاوياقرنبراستوگاهينسلتغییراتفرهنگيهموارهفرايندیزمان

ايجادفشاروتنشدرروابطبینبرون سازگاریفرهنگيوتعامالتاجتماعيتدادآننیزاز ،2ا

)مقاومت،ارادهيباثباتيعنيحالتيکهدرآنفردياگروهدربرابرفشارهایخارجيبهوضعیت

يابد،درنوساناست.نشیني(دستميبهتغییردادنوياگوشه

پذيریبیشتردرزمینهشناختيازمفهومفرهنگهرچندکهدرادبیاتاجتماعيوروان

هایمهاجردرفرهنگبیگانهاستفادهشدهاست،باوجودکنشيگروههمبرهایسازوکارهاوپیامد

مياينبهدلیلپويايينهفتهدرفرهنگ هاييفرهنگيگروهتوانازاينمفهومدرروابطبینها

هایطوالنيبايکديگرارتباطدارند.استفادهکردکهباوجودتفاوتفرهنگيبرایمدت

هایانطباقتواندزمینههایمتفاوتميدارتباطبیناعضایفرهنگروابطفرهنگيباايجا

موفقیتانجام همیشهاينامرنیزمحتملاستکهاينانطباقبا فراهمکنداما همرا با آنها

تنش شاهد نتیجه در و تعامالتاجتماعي9هایفرهنگينشود در فشار استرسو ايجاد يا و
                                                           

1 acculturation 
2 adaptation 
3 culture conflict 
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تفاوت چه هر فرهنگباشیم. فرهنگهای مابیندو يا و مقصد کشور مهاجرفرستبا يکشور

ترشودوفرايندادغاماجتماعيواستقرارسختبیشترمي1پذيریبیشترباشداسترسفرهنگ

تفاوتصورتمي و پذيرایمهاجران کمتر جوامعيکه در ديگر، طرف از فرهنگيگیرد. های

هایمهاجرمشکالتيايجادپذيریِگروهرهنگهستند،معموالًايجادتبعیض،طردوخصومتدرف

کند.مي

 

 پذیری های فرهنگ استراتژی

بهسمت“سنتي”هاوافراددراقلیتازنوعيشیوهزيستهایسنتيقائلبهحرکتگروهنظريه

نگرشياکثريتجامعهبودند الگوهایغالبرفتاریو مطالعاتمردم؛ نگارانهبهخوبينشاناما

بروندادهاستک توانادعاکردکهيگانههدفپذيرینیستونميدادفرهنگههمانندیتنها

(.تغییرفرهنگيامری2116پذير،يکسانشدنبافرهنگغالبجامعهاست)وارد،گروهِفرهنگ

روندهایفرهنگيدرسرتاسرجهانازبیننميدهندکهموجوديتهانشانميرايجاستويافته

بین روابط تجانسو به منجر همیشه نیز برابرهنشد2فرهنگي در مقاومت حقیقت، در اند.

يکسان و همیشه جديد پیوندیِ اشکال تشکیل و فرهنگي است.جاهمهسازی داشته وجود

ويا4کنند:واکنشيگويدمهاجراندرجوامعمیزبانبهدوصورتعملمي(مي1339)9ريچموند

کنندهبگیرندوافتدکهمهاجراندرمقابلفرهنگيمسلطموضعطرد.اوليزمانياتفاقمي5مؤثر

نقشيافتدموضعآشتيدوميزمانياتفاقمي وسازندهدرجامعهجديدمؤثرجويانهبگیرندو

ايفاکنند.

ميمفهومفرهنگ بازگشاييآنها درخودگنجاندهاستکهبا توانپذيریچندعنصررا

رفتار متقابلالگوی های داد: تشخیص بهتر را ميـ1فرهنگي زماني تنها ازتماس: توان

فرهنگفرهنگ با چندگروه يا اتفاقافتادهپذيریصحبتکردکهتماسيبیندو هایمتمايز

گروهيدارندمشارکت:اينکهآيااعضایگروهتمايلبهمشارکتدرامورعموميوبرونـ2باشد.

اينمعنيکهاعضایگروهتاچهاندازهتمايلدارندعناصرفرهنگيِبقایفرهنگي:بهـ9ياخیر.

کنش و تعامالتروزمره ازحلشدنآندر حفظو فرهنگيجلوگیریهایبیناصیلخودرا

ها.ایثابتازتعاملباديگرگروههادرانتخابشیوهقدرتافرادوگروهـ4کنند.

ودراقلیتبرایحفظمیراثفرهنگيوهويتيهای(باتوجهبهمیلگروه1381)بِری 

فعالیت چهارنوعهایجامعهبزرگگرايشبهايجادوحفظارتباطوشرکتدر استراتژی”تر،

                                                           
1 acculturative stress 
2 homogeneity 
3 Richmond 
4 reactive 
5 proactive 
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“پذيریفرهنگ
استراتژی1 اين است. شناساييکرده گروهرا عملِ در هم نگرشو در هم ها

پذيرديدهميفرهنگ زمانيکهافرا2ادغامـ1شوند: ددرحفظذخیرهفرهنگيوهويتيخود:

گروهيوارتباطمستمروروزانهبااعضایديگرحساسهستندودرعینحالازتعامالتبرون

گويیمفرايندادغامفرهنگيبیناعضایآنقومودراينحالتمي.کنندهااجتنابنميفرهنگ

:زمانياستکهاعضایگروهتمايلي9دیهماننـ2تراتفاقافتادهاست.يامذهبباجامعهبزرگ

هادهندودائماًدرجستجویبرقراریارتباطباديگرفرهنگبههويتفرهنگخودینشاننمي

افتدکهگروهنسبتبهاصالتفرهنگيخودحساسیتبسیاریزمانياتفاقمي :4انزوا ـ9هستند.

ترهاازدرگیریودخالتدرجامعهبزرگدهندوبهدنبالتعاملباديگراننیستند.آننشانمي

:نیززماني5تفاوتيبيـ4هایفرهنگيخودرااجراکنند.اندوتمايلدارندسنترویبرگرداننده

ازاتفاقمي را نتیجۀفشارهایبیرونيعناصرفرهنگيخود اقلیتدر در افتدکهاعضایگروه

ترندارند)معموالًاينامرهایاجتماعيجامعهبزرگایبهورودبهفعالیتدهندوعالقهدستمي

دهد(.درنتیجۀسیاستطردوياتبعیضازطرفجامعهبیرونيرخمي

هایگروهيدرنزديکيوازبینبردنکلیشه(بهنقشتماسمیان2111)6پتیگرووتراپ

کنشمیان کاهشاضطرابدر و ميگروهي اشاره افراد بین متقابل تماسکننهای چه هر د.

گروهيافزايشوها،محلکاروهمسايگيبیشترباشدمعرفتبرونگروهيدرحلقهدوستيبین

بین تعصبِ نتیجه ميدر نشان آنها تحقیقات يافت. کاهشخواهد اينفرهنگي اگر که دهد

يدريکیتعهاازلحاظموقهادرشرايطمطلوببهوقوعبپیوندد)قرارداشتناعضایگروهتماس

ترینیزخواهدعمیقتأثیرها(سطحيافراهمبودنفضایهمکاریداوطلبانهومساویمیانگروه

 داشت.
پذيریوجودنظرانحوزۀفرهنگدرحالحاضر،اجماعزيادیبینپژوهشگرانوصاحب

ارکردنتر،ياهموداردمبنيبراينکهبهترينوضعیت،تعادلبینگروهِدراقلیتوجامعهبزرگ

پیونددکهدرکلمسیربرایفعلیتيافتناستراتژیادغامتدريجياست.ادغامزمانيبهوقوعمي

خرده دائميبینفرهنگمسلطبا و وهمچنینخردهفرهنگجامعهروابطزنده بافرهنگها ها

باشد داشته وجود يکديگر زمانيگروه؛ تنها عبارتديگر، اقلیتميبه طورتوانندهایدر به

هایاجتماعيبازتردارایساختارپذيریخودراانتخابکنندکهجامعهبزرگآزادانهنوعفرهنگ

ایظرفیتتحققبیشتریباشدوتنوعفرهنگيرابهرسمیتبشناسد.ادغامفرهنگيدرجامعه

بداردکهاعضایآننسبتبهمهاجرتوتکثرگراييتلقيمثبتيداشته همثابهباشندوآنرا

                                                           
1 acculturation strategies 
2 integration 
3 assimilation 
4 separation 
5 marginalization 
6 Pittgrew & Tropp 
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ديگر مسلطنسبتبهپذيرشموجوديتِ يعنيزمانيکهگروه نظرگیرند؛ سرمايههمگانيدر

ازنهادهایفعالدرسطحملي)برایمثالاشتغال،سالمتوگروه هاسخاوتبهخرجدهدو

بهنیاز بخواهدتا برخيهایهمۀگروهدرمانوآموزش( موجوددرجامعهپاسخگوباشند. هایِ

تابنميامعتفاوتجو برنامههایفرهنگيرا وسیاستآورندوبا هایمتعددسعيدرگذاریها

ويا2هایايزولهکردنهادرفرهنگغالبرادارند.برخينیزعامدانهسیاستفرهنگخرده1ذوب

 (.3کنند)همان:راپیشهمي9طرد
فرهنگي)قوميومذهبي(هایهایمتفاوتمديريتتفاوتمکگاریواوالریازشیوه

برند:کنترلهژمونیک،استقاللسرزمیني)بهشکلفدرالیزهياکانتونیزهکردن(،استقاللناممي

شکلسهمغیر )به فرهنگي4سرزمیني چند ادغام و تشريکقدرت( يا الری،) و مکگریو

هایادباپیشینهفرهنگيافرادغامفرهنگيسیاستياستکهطبقآنپليبین (.4ـ1339:98

درنهاد ادغامهایسیاسيواجتماعيمشترکيگردهمميقوميگوناگونرا درسیاستِ آورد.

هاوسوابقفرهنگيبرایشهرونداناهمیتداردوفرهنگيبحثاصليبرسرايناستکههويت

 هاعموميبهرسمتشناختهشود.بايستازطرفنهادبههمیندلیلمي

 

 فرهنگی و مسئله شهروندی تکثرگرایی

دونوعپاسخبهمسئلهتکثرگراييفرهنگيدرجامعهجديدارائهشدهاست.مصداقپاسخاولرا

گفتمانمي 5هایفرهنگيجنگ”تواندر
“ تنوع بهروزافزونآمريکاييدانستکه فرهنگيرا

امبروحوادثبعدازآن،بیند.اينديدگاهبااستنادبهماجرایيازدهسپتزاميخودیخودتنش

قرنکشمکش را هایبینقرنحاضر تمدن”فرهنگيو “هابرخورد
مي6 نظر ايندر در گیرد.

اماادبیاتغالباينحوزهبرمحوررويکرد؛معادلبرخوردوتنشاست2رويکرد،تعددفرهنگي

تعددفرهنگيبهجایآنکهتهديدديگریتنظیممي طبقاينرويکرد، باشددارایکشود. ننده

(بهشرطآنکه2112:61شود)دالنتي،توانبارورکردنوتغذيهساختاریجامعهمحسوبمي

 ارتباط و آن مديريت اوهافرهنگخردهنحوۀ نگاه در که شهروندی تعلق ازبا فراتر ل

است،روشنشود.گروهيدرونشخصيوهایبستگيدل
 

 

 

                                                           
1 Melting Pot 
2 segregation 
3 exclusion 
4 consociation 
5 culture wars 
6 clash of civilizations 
7 multiculturalism 
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تر؛پذيریبراساسدومحوراست:گروهقوميفرهنگيوجامعهبزرگ:چهارنوعمتفاوتفرهنگ1يرتصو

 
بقایمیراثفرهنگيوهويت

+ـ+ـ+ 
 

 روابط

گروهيبین  

 

 



ـ
ترهایقوميوفرهنگيجامعهبزرگاستراتژی

2115منبع:بنگريدبهبری،



تعددچراکهرسدبهنظرميآمیزتناقضاولارتباطبینتعددفرهنگيوشهروندیدرنگاه

پذيرشارزش منطقشهروندیيا با هایمدنيوفرهنگي)گرايشافرادبهسمتدرونگروه(

تحقیقي در رابرتپاتنام همینرابطه در ديگرانسازگاریندارد. با نامهمکاریداوطلبانه به
 خود تعلقاتبولینگبازیبا استکهچهطور وابستگينشانداده مذهبيدرو هایقوميو

شدنتکهتکهجامعهآمريکاسببکاهشسرمايهاجتماعيعموميشدهوحوزۀعموميراباخطر

وازبینرفتنهمبستگياجتماعيمواجهساختهاست.ازطرفديگرهموارهايناحتمالوجود

حقوقشهروندیخودشانداردکهبادخالتدادنعقايدفرهنگيِگروهخاص،اعضایآنگروهاز

چگونهمي برایمثال، بهزندگيشخصيوخانوادگيمحرومشوند. ورود کهبا توانمذهبيرا

افرادبرایآنقواعدیتعیینکردهاستوبهاينطريقبهوضوححقوقشهروندیفردرازيرپا

(معتقد2111)1ودگذارددريکجامعهديگرموردپذيرشقرارداد.دراينبارهطاريقمدومي

هایسکوالربهمفهومشهروندیاستهاوسوگیریاستبسیاریازاينانتقاداتناشيازگرايش

اديانتأکیدهایقومياستوموردآيدناشيازسنتوبسیاریازايراداتيکهبهمذاهبواردمي

نیست.

شهروندیکاملراتوانامکانتناقضاساسيدرمفهومشهروندیايناستکهچگونهمي

برایافرادفراهمکردودرعینحالبهسوابقفرهنگيورعايتآدابرسومازطرفآنهااحترام

کوالنواسپینرهالِو پیگیریکنندکهنبايددرارتباطباپیامدهایمخربمطرحمي2گذاشت.

نیستواگرذيرپامکانشمولهایچندفرهنگياغراقکرد.رسیدنبهيکفرهنگجهانسیاست

                                                           
1 Tariq Modood 
2 Cullen & Halev 

تعددفرهنگيجوشيديگر



 جداسازیطرد

ادغامهمانندی



 جداشدنانزوا
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اقلیت حقوق هزينهبه نشود توجه خصومتها و بود خواهد بیشتر کینهها و ازها ناشي های

طردبهمراتبپیامدهایوخیم سیاستِ برای2111تریخواهدداشت)بهنقلازاستیونسن، .)

تیلورحلاينمشکالتنظريه پارخ1پردازانشهروندیلیبرالنظیر ديگرا2، و کملیکا ارائه، نبا

هایدراقلیتراهاوگروهفرهنگخرده گروهيوبین9گروهيهاييکهتنوعاتدرونبندیدسته

هاکنند.براینمونه،کملیکابینمهاجرانوقومیتپوششدهدازحقوقشهروندیافراددفاعمي

نظیرپناهندگان،گذاردومهاجرانراهمبهدوگروهمهاجراناجباریهایمليتفاوتميباگروه

 بردگان شدهپوستيیاهسنوادگان آورده کانادا به دانشجويان،که اختیارینظیر مهاجران و اند

تقسیم ... گردشگرانو اينگروهبندیميمهاجراناقتصادی، برایهريکاز حقوقيکندو ها

(.1335ويژهقائلاست)کملیکا،

( مي1365مورفي زمینه اين در جو( سیاستافزايد از حمايت يا تکثرگراييامع های

امن فضای مناسبفرهنگي و ميتر فراهم جمعیتمهمان برای را جوامعتری اين در سازند.

شودوامکاندسترسيمهاجرانسازیفرهنگيوياطردبرمهاجراناعمالنميسیاستهمسان

)طرحمراقبت امکاناتاجتماعينهادها برنامههایبهداشتيفرهنگمحوبه هایدرسيچندر،

هایمختلففرهنگيبهجایحذفآنهافرهنگيدرمدارسو...(بیشتراست.فضادادنبهسبک

شیوهباعثمي شوندووسعتديدبیشتریپیداشودافرادبا هایمختلفزندگييکديگرآشنا

برهمیناساساستکهالیوتوکراسلي) انازشهروندیتوگويندزمانيمي(مي2111کنند.

چنین درون از واقع در کنند. پیدا را ديگران ديد زاويه اتخاذ توانايي افراد گفتکه سخن

شود.هایفرهنگيواسترسوفشارهایناشيازآنکاستهميمناسباتياستکهازمیزانتنش

اقلیت هر شود پنداشته نبايد شهروندی با و فرهنگي تعدد مسئله از صحبت هنگام

ميفرهن فعلیت به زماني شهروندی دارد. يکپارچه موجوديتي تفاوتگي به که هایيابد

هایعموميايناختالفاترادرگذاریهانیزتوجهشودوسیاستگروهيهريکازفرهنگدرون

پوگلیس) وبندیهایدراقلیتدردرونخوددارایتقسیمگويدگروه(مي1335نظرگیرد. ها

مراتبيمتعددیهستندکهحولمحورجنسیت،قومیت،طبقه،جنسیتوسنتمايزاتسلسله

بهعنوانشکلگرفته اقلیترا در فرهنگيمسلطايناستکهگروه گروه گرايشمعمولِ اند.

شکلييگانهدرنظرگیرد.

 

 روش تحقیق
گرفته اينتحقیقموردبررسيقرار ارامنهتهراندر برطبقآمارهایگروهياز رسميغیراند.

                                                           
1 Taylor 
2 Parekh 
3 intra-group difference 
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بنابراينشهرتهرانبهعنوانمیدان؛1ايراندرشهرتهرانسکونتدارنددرصدارامنه21حدود

پژوهشانتخابشد.چندفرهنگيبودنشهرتهراندلیلديگریبرایاينانتخاباست.بهدلیل

آنصورتهایفراوانيبهمقصدتمرکزامکاناتدرتهرانبهخصوصازدورهپهلویدوممهاجرت

 مندانبهکارمیدانيتبديلکردهاست.گرفتهاستکهآنرابهيکفرصتتحقیقيبرایعالقه

هایژرفانگررابهخودمشغولکهممکناستذهنخوانندهرادرزمینهانجامفنسؤالي

 سطح استدر ممکن چگونه استکه اين روششهریکالنکند از تهران پیچیده و مدرن

يبرایپاسخبهسواالتتحقیقاستفادهکرد.ضمنآنکهجمعیتارامنهتهرانهزارانشناسانسان

جواببايدگفتمطالعاتاجتماعيانجام در است. نشاندادهنفر حوزه در اعضایشده اندکه

دارندکهدرمتوناجتماعي“خودی”متعلقبهفرهنگيخاصهموارهسعيدراسکاندرنواحيِ

“یاقلیتيهاتمرکز”بهآن
(؛ارامنهموردبررسيدراينتحقیق1985:233گويند)فکوهي:مي2

ودهونکاقامتداشتندوآباديوسفهاینارمک،مجیديه)کوچهزرکش(،وحیديه،نیزدرمحله

بررسيروابطبرون چونموضوعتحقیقکشفو چندانمشکلنبود. آنها گروهيدسترسيبه

ارمني است، ارامنه اطالعهايي عنوان توانستهبه که شدند انتخاب وابستگيرسان از هایاند

ازراهدرون شوندو جامعهبزرگگروهيخودجدا همچنینهایخاصيبا ترواردارتباطشوند.

دهينیست.دراينجانیزمحققهایژرفانگروکیفيدغدغهمحققتعمیمبايديادآورشددرروش

آوردبهتوصیفیذهنيورفتاریافرادموردمطالعهبهدستميهاباشناختيکهازمشخصه

پردازد.ایتحقیقيميههعمیقسوژ

اندازحلقهفرهنگيقوميخودازدهنفرازارامنهکهبیشترتوانستهآمدهدستبههایيافته

ندوهرباردرچندنوبتموردمطالعهقرارگرفترسانانآوریشد.ايناطالعفاصلهبگیرند،جمع

شدهبینمصاحبهباآنهابهصورتعمیقوچندساعتهانجامشد.محققینبهدلیلاعتمادايجاد

هادفعاتمتعددیبهمنزلدوستانارمنيخوددعوتشدندوبحثمفصليرسانبرخيازاطالع

اطالع انتخاب گرفت. شکل آنها بین در حاضر تحقیق موضوع با ارتباط رساندر از رویها

گوييبهسواالتمحققبودندکهدرایقادربهپاسخزيراآندستهازارامنه؛استداللانجامگرفت

بزرگ جامعه با فعالتعامل ارامنهتر جامعه درون به انتقادی نگاه يک داشتن با و بودند تر

گروهرابابرونکنندهوموانعموجوددرروابطارامنهتوانستنداطالعاتيدربارهعواملتسهیلمي

شدکهنیازبهجوابميهارساناطالعهایبازیازدراختیارمحققینقراردهند.معموالًپرسش

بااينچهطور؟کنندميصحبتزبانفارسيههاييبچهمکانمفصليداشت:تاچهاندازهودر

                                                           
1

یتقريبياستکهشورایخلیفهگریارامنهتهراندراختیارهاهاوآمارالمعارفرسميدائرهمنظورازمنابعغیر 

ندگيارامنهدرسطحکشوردرسازمانآماراند.درحالحاضرهیچآماررسميمبنيبرتعدادياپراکمحقققرارداده

ايرانموجودنیست.
2 minority centralities 
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شده آشنا غیر؟اندزبان تا چند و ارمني دوست دارندچند حا؟ارمني يکآيا با هستند ضر

کنندغیر ازدواج غیر؟ارمني اکثريت با کاری يکمحیط در و...آيا کرد؟ خواهند کار ارمني

مي سعي اولیه، اطالعات به يافتن دست با مصاحبه هر در مشابه. اطالعاتسواالتي به شد

ورسومآدابگروهونیزاهمیتبقایتریدستيافتتادرجريانجزئیاتروابطآنهابابرونعمیق

ارمنيپيبردهشود.

قومیت حوزه محققین برای مهم حتماًنکته که است اين ارامنه خاص طور به و ها

 اعضایهمانقومیتباشد. غیراينصورتنفوذبهچراکهخودشانبهعنوانمحققنیزاز در

بود.هرچنداينپذيرخواهدجامعهموردمطالعهودرواقعانجامبررسيازدرونبهسختيامکان

بروننسبتبهجمعیتموردبررسيامکانياستبهصورت از داردکهنگاه مسئلههموجود

بوميمیسراست.مانیزکهبهزبانارمنيآشنايينداشتیممطالعهکاملتنهابرایيکمحققغیر

بمتونارمنيبرايمانامکان با اينتحقیقسعيشد در اينحال، با نبود. رقراریارتباطپذير

 ارامنه با دوستيصمیمي جادائميو وييتا داشتاطالعاتموثقگرداوریشود امکان که

نقیصهمذکوربهحداقلبرسد.

 

 نسبت ارامنه با ایران
بررسينکته در که درای استکه گرفتاين نظر در بايد ارامنه با ارتباط در اجتماعي های

ناماليماتسیاسيوامنیتيتأثیرهمهاجرانيهستندکهتحتجغرافیایکنونيايراناغلبارامن

پردازويلکملیکانظريه1اند.کشاندهشدهسواينقفقازبهخصوصدردورهعثمانيبهتدريجبه

مي گروهي را مهاجران شهروندی حوزه که حمايت”داند نتیجه بهدر مهاجرت قوانین های

شودومشمولزمدتکوتاهيبهآنهاشهروندیاعطاميآيندوبهاعتبارهمینپساکشوریمي

محدوديت ميحداقل “گردندها 2111)کملیکا، مي159: ادامه در او به(. مجبور آنها گويد

مي رسمي زبان چیزیيادگیری میزبان کشور اجتماعي نهادهای و تاريخ درباره بايد و شوند

 بدانند.

مهاجراناستيرتصواين جديدیاز مقصدبسیار فرهنگکشور با اينمعنا در مهاجر .

استومهاجرانهرچندممکناستامتیازشهروندیاخذکنندامايحتملدرنامأنوسغريبو

گذرزماندرحیطهمقوالتذهنيآنهادربارهکشورمیزبانونیزاحساسيکهنسبتبهسرزمین

آيدپدریخودشاندارندتغییریپیشنمي واقعاً؛ آيا براساساينادبیاتتوانارمنيمياما ها

کنند؟شهروندیمهاجرانيدانستکهدرايرانزندگيمي

                                                           
1

کهدرپيجنگبینايرانوعثمانيدردورهشاههستندایازنوادگانارامنهجمعیتفعليارامنهدرحقیقت،اکثر 

 اند.مجبوربهمهاجرتبهاينکشورشدهم(1614)عباس
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رویجماعت نشانميبررسيتاريخيبر ديگریرا چیز ما کشور دهد.هایفرهنگيدر

کردندکهازطرفهاييزندگيميهایتاريخيدرسرزمیناغلباقواميساکندرايراندردوره

حکومتزیايرانادارهميحکومتمرک منطقيوبدونتنشبا شدودارایيکرابطهپايدار،

 )احمدی، بودند مشخص وظايف و حقوق با قلمرو1982مرکزی در ارامنه که باوجودی .)

مي محسوب مهاجر ايران فعلي فرهنگسرزمیني ديگر با آنها همزيستي تجربه اما هاشوند

ایازخصوصیاتفرهنگيآنهارابههمنزديکتيطوالنيپارهایجديدنبودهاست.همزيستجربه

کردهاست.

براساستعريفکملیکامهاجرانغريبه1ارامنهراشايدبتوانبهدلیلويژگيدياسپورايي

درجايگاهشاننامیدوآنهاواردمباحثشهروندیچندفرهنگيکردوحقوقآنهارامتناسببا

چراکهاشتباهاست.“مهاجر”امادرايراننامیدنآنهاتنهابهعنوانکشورمیزبانبررسيکرد،

 دوره از را ايران به اغلبارامنه اسکان يعنيگرددبرميعباسشاهتاريخ هفدهم( قرن )اوايل

مي ايران در آنها سکونت از سال چهارصد بیشاز استرسفرهنگيچیزی و شوک و گذرد

مهاجرانمسئله اول نسل برای همچنینساز ندارد. مصداق ايران ارامنه جمعیت با رابطه در

هخامنشیان،مرز دوره در ندارد. زيادی قدمت تاريخي لحاظ به ارمنستان و ايران بین های

ارمنستانيکساتراپازايرانبودهاست.وجودبناهایمذهبيوکلیسایارامنهکهبقايایآن

شاهدی است باقي تبريز در هم درهنوز صفويه دوران از قبل ارامنه که است ادعا اين بر

انصفويهارمنستانفعليگاهيدرداخلور(.درد1984ورداشتند)هوويان،جغرافیایايرانحض

(.1931گرفت)همانوصافاريان،خاکايرانقراروگاهيدردرونخاکعثمانيقرارمي

پرسش مياين مطرح اها در ساکن ارامنه که سرزمینشود به نسبت حد چه تا يران

مي احساستعلق ايران به حد چه تا و ايرانارمنستان در را خود زندگي حد چه تا کنند؟

مي“زندگيدياسپورايي” دانند؟يعنيفارغازقوانینمي“ايراني”بینند؟وتاچهاندازهخودرا

توانشخصیتفرهنگيآنهاراميگذرد؟آيابُعدیازميآنچهرسمي،درذهنیتآنهانسبتبهاير

 اينپرسش“ايراني”سراغگرفتکه پاسخبه با راحتباشد؟ ميها روابطتر با رابطه تواندر

ترنظرداد.گروهيارامنهودرواقعتعاملآنهاباجامعهبزرگبرون

جتماعدهندکهارامنهساکنتهرانحضورخودرانهفقطبرایاميهایتحقیقنشانيافته

اندتااينحددانندوازاينکهباجمعیتنسبتااندکخودتوانستهميمؤثرارامنهبلکهبرایايران

شوندارامنهزمانيوارداصفهانمي”ظاهرشوند،خشنودهستند.اظهاراتيمانندپررنگدرتاريخ

شهرراتبديلسازیوتجارتپسازگذشتچندسالايندرصنعت،مزينمهارتشانبهواسطه

                                                           
میلیوننفرآنمهاجرهستندودرخارجاز6میلیونارمنيبیشاز3سازمانمللازازحدودبرطبقآمارهای1

(.2ارمنستانساکنهستند)
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سوسیسوکالباس”،“معمارساختمانوزارتخارجهارمنيبودهاست”،“کنندبهنصفجهانمي

ارامنهبهايرانآوردند “را ايرانرونقدادند”و ارامنهدر را ... وموسیقيو بر“صنعتسینما

آنهاخودکند.همزيستيطوالنيمدتباعثشدهاستتااحساستعلقنسبتبهايرانداللتمي

اغلبارامنهبراشتراکاتخودباجامعهايرانيوهمچنینتأکیدرادرتاريخکشورسهیمبدانند.

اندازهشخصیتتأثیرگذاری تا بايد سطحمليرا ایبهصورتيککنشدفاعيهایارمنيدر

آنغیرایاغلبجمعیتبرایالقاینقشسازندۀارامنهدرجامعهايراندرنظرگرفت،جامعه

گیرندکهدرآنبهدنیاارمنيهستند.عالوهبراين،ارامنه،ايرانرابهعنوانکشوریدرنظرمي

مسائلآناست.تأثیرشانتحتاندوزندگياجتماعيوروزمرهآمده

تفاوتهستند.اغلبارامنه،هابهاينمعنانیستکهارامنهنسبتبهارمنستانبياينگفته

کنندومسائلآنرابااهمیتمييفدرتعرامروزیرابهعنوانسرزمینپدریخودارمنستان

ازدانندونسبتبهآندغدغهنشانميمي اخبارمربوطبهارمنستانرا آنها بسیاریاز دهند.

کنند.چنیناحساسينهتنهانسبتبههایارمنيزباندنبالميایوروزنامههایماهوارهشبکه

سرزمین در اشتراک علت به بلکه باورسومآداباجدادی رابطه در تاريخ و زبان ويژه به و

راهپیمايي”توانبهمراسمهایسرتاسردنیانیزوجوددارد.بهعنوانشاهداينقضیهميارمني

هرسالهارامنهتوسطدولتعثمانيترکیهعامقتلارامنهاشارهکرد.مراسميکهبهيادبود“ساالنه

شودونیزمسئلهتنشدرروابطبینارمنستانوآذربايجانرايرانوسايرنقاطدنیابرگزارميد

کهچگونگيحلوسرانجامآنبرایارامنهبااهمیتاست.

کننداماسرنوشتقومتوانگفتکههرچندارامنهنسبتبهايراناحساستعلقميمي

ا مهم برايشان اندازه همان به نیز ارمنيارمني راست دنیا نقاط ساير يا و آنجا ساکن های

نامند.مي“وطنهم”



 نقش فرهنگ ارمنی در تعامالت اجتماعی ارامنه
کنندوگروهتعريفميهانشاندادندکهارامنهبخشيازشخصیتخودرادرارتباطبابرونيافته

باوجوداينامرچراارامنهدراينجااستگهسؤالدرحقیقتايرانيبودنبرايشاناهمیتدارد

يخودتمايلدارند؟مثالًچرافردارمنيبهایقوميومذهروابطروزمرهبهباقيماندندرحلقه

شودوحتيارمنيبافشاراجتماعيازسویاطرافیانروبروميدرصورتازدواجبايکفردغیر

دوستان حلقه چرا يا و شود؟ طرد جانبآنها استاز ياممکن ارمنيهستند؟ ترجیحاً آنها

باشگاهفعالیت در نیز آنها ورزشي و اجتماعي ميهای انجام ارامنه مخصوص اينهای گیرد؟

ارامنه از آندسته ارتباطبا در بهويژه يارفتارها ایکهدارایتحصیالتدانشگاهينیستندو

يدمحققاندربرخيازابعادشغلدولتيندارند،شدتبیشتریدارد.جواببهاينپرسشازد

کندوهمچنیناهمیتداشتنترمتمايزميفرهنگيارامنهوجودداردکهآنهاراازجامعهبزرگ
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ایکهازلحاظتعداددراقلیتهستندودرمعرضحفظجمعیتوفرهنگخاصخوددرجامعه

تحلیلفرهنگيقراردارند.

تفاوتارامنهبااکثريتجامعهدردينآنهااست.ترينمهمدهداولینوهانشانميداده

بزرگ اعضایجامعه دادن برایخطابقرار معموالً ارامنه همیندلیلاستکه لفظبه از تر

مي“ مسلمان” آموزهاستفاده اسالمکنند. برخيلحاظبا از هاييکهدرمسیحیتوجوددارد

نوعتنظیمروابطبینزنومرديکي همینمسئلهبهظاهرمتفاوتاست. اينموارداست. از

هاپنهانکنندوتااهمیتسببشدهاستارامنههموارهاينبعدازفرهنگخودراازمسلمانبي

تواننددرروابطخوداحتیاطبهخرجبدهند.بهعنوانمحقق،بارهادرمواجههزنانجاييکهمي

کهدرطورآنخودرا“حجابوحیای”دندکرارمنيمتوجهاينقضیهشديمکهآنهاسعيمي

مسلمان عمومي ميفرهنگ تعريف ها کامالً“رعايت”شود، آنها حرکات که چند هر کنند.

شد.چنینتفاوتيدرسطحرفتارفرهنگييکيازعواملدوریارامنهازمصنوعيونمايشيمي

تراست.تعاملنزديکبااعضایجامعهبزرگ

گروهيعاملمهمديگریاستکهبرتمايلارامنهبرروابطدرونمحدودهمحلسکونت

گذارد.وجودکلیسادرنزديکيمحلاقامتارامنهاهمیتباالييدارد،درتحقیقميتأثیربسیار

نارمک، يعني تهران، از محدودی نواحي در ارامنه جمعیت اکثر که شد مشاهده نیز حاضر

تمرکزيافتهخانکريممجیديهو بايددرنظرداشتکهيکفردارمنياززمانتولدکهباا، ند.

شودتاعقدوازدواجومرگومراسمتشییعمربوطبهآنبهکلیساشروعميتعمیدغسلمراسم

کند،بنابرايننزديکيمحلسکونتبهمکانکلیساامکانپراکندهشدنوابستگيفراوانيپیدامي

دهد.اهشميارامنهدرسطحشهرتهرانراک

هااست.بهخصوصاينکهاينارمنيزبانيکيديگرازعواملايجادفاصلهبینارامنهوغیر

کند.زبانيکهدرمحیطزباندارایادبیاتغنياستوازهرنظراحتیاجاتارامنهرابرطرفمي

وند.درحقیقت،ششودودرمدرسهنیزارامنهملزمبهيادگیریآنميمنزلازآناستفادهمي

تماس بهجز دانشگاه قبلاز تا زبانارمنيبهسراغلبارامنه بسترفرهنگو در هایروزانه،

هایفارسيبامشکالتزيادیروبروهستند.برندودردرکنوشتهمي

هایرسانتربیشترمشهوداست.اطالعزباندرمیانگروهباسطحتحصیالتپايینتأثیر

توانندفارسيصحبتگويندکهحتيبرخيازارامنهبهجزچندکلمهبیشترنمياينتحقیقمي

درگیراينزباننمي درمیانارمنيکنندوخودرا بینند. بهتواناييفرددر“ارمنيبودن”ها،

هاتماممناسکونیايش1تکلمبهزبانارمنياست.درکلیسایمخصوصارامنهکلیسایحواری

ارمنيانجامميبهزبانارمني بهدلیلخاصیتداياسپوراييجمعیتبهمرورزمانيادشود. ها

)آبراهامیان،“خودتداومبخشندفرهنگيارمنيبهحیاتاندکهچهطوردريککشورِغیرگرفته

                                                           
1 Apostolic Church 
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بهدلیلانتقالتاريخوفرهنگارمنيبهنسلبعدینقشمهميايفا1(.زبانارمني2115:23

حالمي سؤالکند. انزوایارامنهدرجمعیتصحبتايناستکهچهطور بهزبانارمنيدر

کند؟فرضکنیديکارمنيبخواهدبايکغیرارمنيازدواجکند،آنوقتمیزباننقشبازیمي

کنند.اگرشود.ارامنهبهشدتازازدواجباغیرارمنيپرهیزميهمینزبانباعثايجادفاصلهمي

گروهيارامنهنیزحساسباشیمبايدبگويیمکهاينهایدروننسبتبهتفاوتبهقولپوگلیس

میانارامنه در معموالً ميپرهیز کامالتحتایديده کهدر فرهنگارمنيهستند،تأثیرشود

يعنيبهطورخاصگروهباتحصیالتکموبامشاغليمحدودبهجامعهارمني.يکيازارامنهدر

گويد:ارمنيميزدواجباغیرموردعلتعدما


ارمنيبي” يکغیر ندرتاتفاقميازدواجبا فامیلنهايتبه يکياز هایماافتد.

دختریاستکهبايکنفرمسلمانازدواجکرده...البتهپسرهمذهبينیست...ولي

اشنماشده...هروقتفامیل،خانوادهکنيکهدخترهدرتمامفامیلانگشتباورنمي

باالخره...ريزدپرسندبااينکارفرهنگدرخانوادهبههمميبینندازآنهاميرامي

هاهابامسلماندونینخیليازگرجيهابايدفارسيصحبتکنندياارمني؟...ميبچه

مسلمانهاحلشدهازدواجکردندوکمکمدرمسلمان هاوصلتاند...اگرماهمبا

ر اتفاق همین خوب ميکنیم ارامنه “ افتدوی کارشناس42)شهبازيان، ساله،

التحرير(اقتصاد،فروشندهلوازم



ایکهازلحاظتعداددراقلیتمسئلهحفظفرهنگارمني)دراينجازبان(دريکجامعه

با بهآنخواهیمهستندبرایارامنهبسیار بخشبعدیبیشتر نکتهجالبکهدر اهمیتاست.

ک است اين غیرپرداخت يک هرگز ارمني کلیسای ايران، در دره ارمني عقد به را مسیحي

يعنينمي ارمنستانکهاکثرجمعیت، حالياستدر ايندر وحل2%ارمنيهستند39آورد.

ازدواجبهشکلمدنيصورتشدنفرهنگيمسئله چنینحساسیتيوجودنداردو سازنیست،

گیرد.مي



 در تعامالت فرهنگی ارامنهنقش نهادهای اجتماعی و قدرت 
هابهتعادلمناسبيدرروابطخودبايکديگربرسنداينشودفرهنگيکيازعوامليکهسببمي

برنامه با جامعه اجتماعي نهادهای سیاستاستکه از فرهنگي چند بهريزی منجر که هايي

                                                           
وازلحاظلغویاشتراکاتبسیاریبازبانشوديرننامیدهميهاهایهندواروپايياستونااينزبانازشاخهزب1

پارسيباستاندارد.
2
%ازدونیممیلیوننفرارمنستانارمنيهستند.مابقيجمعیترا39م.بیشاز1383طبقسرشماریسال - 

(.1983دهند)ثانوی،ميهاتشکیلهاوکردروس
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خردهگوشه طرد يا ميفرهنگنشینيو بیشتها چه هر اجتنابکنند. فرهنگشود، همر با ها

اینسبتبهيکديگروتحققشهروندیباحفظواحترامتعاملکنند،احتمالمحوعقايدکلیشه

گیرد.ترصورتميتروسريعبهپیشینهفرهنگيافراد،يعنيتحققجريانادغامفرهنگي،راحت

ياجتماعخودشانواقعیتايناستکهارامنۀموردبررسيدراينتحقیقعالوهبرعواملفرهنگ

برون تعامالت در را نقشآن و دارند اشاره اجتماعي نقشنهادهای پررنگبه بسیار گروهي

بینند.مي

باشگاههاهموسس نهادهایو از ورزشيارامنه ارمنيتأثیرگذارهایفرهنگيو جامعه بر

اغلبارامنه ازهاحتيدرسطحملّيمقاایکهدراينعرصهشهرتهرانهستند. مآوردندابتدا

تعداداينموسسدورزششدهاينطريقوار درمحلههاهاند. نشینهایارمنيزياداستواکثراً

برخياز آنهاباشگاهفرهنگيوورزشيآرارات،سیپان،رافي،آرمن،آبويانترينمهمقراردارند.

تریبرخوردارهستندوبههمینهاازآزادیاجتماعيبیشگوينددراينباشگاههستند.ارامنهمي

است.آنهاهمچنینازفعالیتخودشانو“ترراحت”هایورزشيوهنریبرايشاندلیلفعالیت

اعضایجامعهبزرگفرزندانشاندراينباشگاه جالبهادوربودنازارتباطبا ترراضيهستند.

فرهنگ ابعاد برخي کردن مخفي برای رسمي نهادهای که است جامعهاينجا ديد از ارامنه

حمايتميبزرگ اينمسئله از اينباشگاهتر يکاز دربورودیهر مثالبر طور به هاکنند

مخصوصاقلیت است: شده مينوشته عبارتي به مذهبي. باشگاههای اين گفت توافقتوان ها

هایمدنيارزشمقوّم1خاموشياستبینارامنهودولتکهنتیجهآنهرچهباشدبهقولپاتنام

کند.وشهروندینیستوانسجاماجتماعيراتهديدمي

گذرانندوبهتعبیریدرآنهااجتماعيهاميجمعیتارامنهوقتزيادیرادراينباشگاه

باشگاهمي اغلباين اينکه به توجه با مسئله اين خلیفهشوند. طرفشورای از ارامنهها گری

ميالعادهفوقذاریتأثیرگشودقدرتمديريتمي زيادینگرشکندوميایپیدا اندازه تواندتا

نسبتبهجامعهبزرگارمني را شايانذکراستکهرویآوردنبهنهادها هایترشکلبدهد.

عمومينیزگاهياوقاتمنجربهايجادفشاراجتماعيبهخصوصازناحیهاطرافیانوآشنايان

شود.مي

کنند.نقشمدارسارمنيزبانبهحدینينیزچنیننقشيايفاميمدارسوکلیسایارم

استکهبسیاریازارامنهحتيبعدازاخذمدرکديپلمرشتهزبانوادبیاتارمنيرابرایادامه

کنند.تحصیلدردانشگاهانتخابمي

درون تقويتميازدواج کلیسا اجازه دلیلعدم به ارامنه بستۀ طرگروهيو از فشود.

توانند)البتهديگر،طبقحقوقمدنيجمهوریاسالميايراننیز،زوجینتنهادريکحالتمي

نمي طرفزنتجويز و مسلمانباشد طرفمرد بمانندکه کیشخود به ازدواج از بعد شود(

                                                           
1 Putnam 
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آمیزیبه.دراينصورتنیزمسائلمربوطبهطالقوحضانتفرزندبهشکلتبعیضیرمسلمانغ

.1سازدهایبینگروهيرابادشواریمواجهميخواهدبودوهمینمسئلهازدواجنفعمرد

حفظعواملمتعددیسببشده ازخطرانحاللدردياسپورا ارامنههويتخودرا اندتا

هایاجتماعيواقتصادیوکلیسا.نهادکلیسابهويژهدرکنندمانندمدرسه،صنعتچاپونهاد

یاجتماعيارمنيچهدرداخلسرزمینارمنستانوچهدرخارجازآنوهاشرايطتضعیفنهاد

دارفرهنگسنتيارامنهاستوازبودهاست.کلیساخزانهونگهتأثیرگذاردرمیانارامنهبهشد

مي نگه زنده را ارمني هويت شد اشاره آنها به باال در که مراسمي درطريق ايران در دارد.

12هایسال سیاست1916ـ نتیجه يکسانخورشیدیدر تمايلبه سازیهایمرکزگراييو

گرايانهومقابلهشديدبافرهنگوادبیاتغیرفارسيبسیاریازفرهنگيبهصورتتمايالتملي

هایدرسهمچنانزبانمدارسارمنيتعطیلشدهبودنداينکلیساهابودندکهبابرپاييکالس

بابودجهيارمنهایخیريهکردند.اولینمدارسوبنیادوزانارائهميآمومعارفارمنيرابهدانش

(.درواقعکلیسایرسوليچهدرايرانوچه1984شدند)هوويان،وهماهنگيکلیساايجادمي

فشار و تنگنا با را پیروانخود مناطقجهانزمانيکه ديگر ميهایاجتماعيروبهدر ديدهرو

تهاست.اهمیتاينمسئلهازآنجااستکهکلیساتنهامکانيدينيبرایاستبهکمکآنهاشتاف

هاييبنابهشرايطاجتماعيکارکردهایديگرینیزداشتهاست.ارمنیاننیستبلکهدردوره

تبعیض از ميارامنه رنج اجتماعي نهادهای که بزرگبرند جامعه دلیلهای به تر

ند.دلیلاينامربیشازهرچیزضعفجامعهايرانبهکنهایطرداجتماعياعمالميسیاست

مبهمدرقانوناساسيونیزعدمتبعیترفتاراداریازمواردلحاظتشکیالتمدني،وجودبرخي

فعالیتاقلیت قوانیناساسياستکه وخردهبا طرحاينفرهنگها محدودساختهاست. را ها

اصولشهروندیتنهاازطريقتقويتجامعهمدنيمسئلهازايننظرمهماستکهبحثبرسر

هاواختالفاتشخصيوگروهيدرآننهادينهشدهاستوایکهسلیقهيعنيجامعه؛معنادارد

هادرچهارچوبقوانینوجوددارد.امکانفعالیتبرایهريکازگروه

برایاقلی فعالیترا و آزادیعقايد که چند هر ما اساسيکشور هایقوميوتقانون

امامواردمبهمينیزوجودداردکهامکانانجام2کندشدهفراهمميمذهبيبهرسمیتشناخته

قانوناساسيآمدهاست26.بهعنواننمونه،دراصل9سازدهابادشواریمواجهميبرخيفعالیت

 جمعیت”که انجمناحزاب، انجمنها، اقلیهایسیاسيوصنفيو هایدينيتهایاسالمييا

                                                           
1
،همچنینبنگريدبه:1153قانونمدنيجمهوریاسالميايران،مواد 

http://dad-law.blogfa.com/post-608.aspx 
2
.19،15،21،29،28براینمونهبنگريدبهاصول 
3
.14،13،26براینمونهبنگريدبهاصول 
 

http://dad-law.blogfa.com/post-608.aspx






2،شماره2،دورهشناسيايرانهایانسانپژوهش 24

هستند،مشروطبهاينکهاصولاستقالل،آزادی،وحدتملي،موازيناسالميوشدهآزادشناخته

نقضنکنند را “اساسجمهوریاسالمي اساسيافته؛ بر رفتاراما از هاييهایپژوهشبرخي

شدهدرنهادهایفرهنگيارمنيموازيناسالميسازگارنیست.پذيرفته

 و بزرگشرايطفرهنگي جامعه اجتماعي نیز چهارچوبخارجتر اساسي،از قانون های

آمیزاستخداميتوانبهشرايطتبعیضکند.ميهایدينيرامحدودمياختیاراتوفعالیتاقلیت

اقلیت راه سر بر که کرد ازاشاره برخي دارد. وجود خاص طور به ارامنه و ديني های

اندهاازدستدادهدکهکارخودرادرنتیجههمینسیاستکردنهایارمنيبیانميرساناطالع

اند.هایدولتيبامشکلمواجههشدهويابرایجذبدرنهاد

و معارف زمینه خصوصدر به نیز مدارسارمني سیاستدخالتدولتدر از ارامنه

ترییفشدوهنوزهمبهشکلخفهایاولانقالببهسختياجراميشناختدينيکهدرسال

کنند.وجوددارد،انتقادمي


بودکهمنسومابتداييبودم.قشنگيادمهستکهمدير61هایدوروبرسال”

هامدرسهماروعوضکردهبودندوبهجایاويکمسلمانگذاشتن...توهمینسال

 همیندلیل به کردند محروم معارفمان ادبیاتو خواندن از را ما که ماه9بود

نیفتادمدرسه هم اتفاقي شد...هیچ بسته نیستم...هايمان مايل خودم من کل در

چندهايشانيبعضالتحصیالنارمنيکهاستخدامدانشگاهبشوموليخیليازفارغ

نمي اداراتدولتياستخدام مدرکلیسانسهمدارنددر فرضکنمثالًتا شوند.

نمعتبروکارمندیهمبخواهد.دولتبخواهدوامازدواجبدهدوبرایاينوامضام

ارمنينوعيکهنهخودمونهفامیلمکسيکارمنددولتنیستازحقّدريافت منِ

ساله،استاد92)لوريس،“شويممياينوامکهحقّشهروندیمابايدباشدمحروم

.دانشگاه(



سال در ارامنه از زيادی سیاستتعداد پي در و انقالب از پس تبعیضهای آمیزهای

رئیسسابقشورایگفته آهارونیان، لئون مهاجرتکردند. کشور از خارج به گریخلیفهشده

روبهیروند1986آموزانمدارسارمنيدرايندورهتاسالتهران،معتقداستجمعیتدانش

گیرد،تنهادرسالهایارمنيرانتیجهميکاهشداشتهاست،ویازاينمسئلهمهاجرتخانواده

بهدنبالجنگتحمیليبسیاریازارامنهازجنوببهسمتتهرانمهاجرتکردندو1961ـ61

 (.1982:522کند.)آهارونیان،هایقبلافزايشپیداميآموزاننسبتبهسالجمعیتدانش
مديريتتفاوت در طرد رويکرد طرفنهاداتخاذ از فرهنگي بههای منجر عمومي های

رو در فشار مهمابطبینفرهنگيميتنشو و قولشود به است. فاصله اينايجادکننده از تر

ترايفاکندهایفرهنگينقشيسازندهدرجامعهبزرگريچمونددراينصورتبهجایآنکهگروه
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تفاوت کنارهو جامعه متن از کنند، تلقي اجتماعي سرمايه عنوان به را فرهنگي گیریهای

گیرندوطبعاًاينقضیهباگفتمانشهروندیبرابرآنموضعيواکنشيميکنندوبهتدريجدرمي

خوانيندارد.هم

 

 گیری نتیجه
برروابطبینفرهنگيارامنهونسبتآنباتحققشهروندیدراينتحقیقموردتأثیرگذارعوامل

گروهيدرونهایبررسيقرارگرفتودرسعيشدتفاوت تحلیللحاظشود. ارامنهارامنهدر

دارندامادرکنارآنسابقهزندگيآنهابهمدتچندنسلدرايرانبستگيدلنسبتبهارمنستان

اين لحاظاقتصادیبه از را آنها و آورده تاريخيبرايشانبهوجود حافظه اجتماعيو سرمايه

ندرذهنآنهاتوااند.ميکشورپیوندزدهاست.دراينمعناآنهابهزندگيدرايرانعادتکرده

تفاوت واسطه به ارامنه وجود، اين با گرفت. سراغ نیز را ايران سرنوشت به نسبت دغدغه

بزرگفرهنگي جامعه با خودشان تعامالت در است، مهم برايشان آنها حفظ اتفاقاً که تر

اينتفاوتآمیزرفتارمياحتیاط تاریوهابیشترازخاللزبانومذهبونیزالگوهایرفکنند.

بزرگاقامتنمودمي جامعه با را مناسباتارامنه و اقامتطوالنيمدتترجهتمييابد دهد.

تربهيکرابطهباارامنهدرايرانسببشدهاستآنهابهلحاظنگرشيورفتاریباجامعهبزرگ

رد.ازاينکارانهدستداایمحافظهثباتوهنجارمندیدستپیداکنند،اينرابطهعمدتارويه

ظاهری ترجنبهمصلحتيوتوانگفتبرخيازرفتارهایاجتماعيارامنهدرجامعهبزرگنظرمي

هایارمنيکهدربارهروابطآنهاباجامعهالمثلبهخودگرفتهاست.بهعنواننمونه،برخيضرب

 هااست.رمنيدهندۀتوجهواهمیتبهفاصلهاجتماعيآنهاباغیراتروجودداردنشانبزرگ
داشتهاستوتأثیرهانقشنهادهایاجتماعينیزدرتعامالتارامنهبااعضایديگرگروه

ارامنهگروهيدرونهاسههادرحقیقتموسارد.ايننهاددارمنيدورنگهميآنهاراازتعاملباغیر

کنند.دراينمیانتميهایمختلفيفعالیو...(هستندکهدرزمینهها)کلیسا،مدرسه،باشگاه

ترهمبههمیناندازهجدیاست.بهعنواننمونه،قانونهایاجتماعيجامعهبزرگنقشساختار

انجمن به مربوط قوانین يا و اساسي نهادينهمينهادمردمهای زمینه در حضورتوانند سازی

باشند.مؤثرهایقوميومهاجراندرجامعهايراناقلیت
تجارتوبازارکاروهنرتوانستهایکارامنه اندازباورهایفرهنگيهبهواسطهدانشگاه،

فرهنگيتجربهکنند.گروهيفاصلهبگیرند،فشارفرهنگيکمتریرادرتعامالتبینمنفيدرون

بهفرهنگارمنيبرايشانتنهايکنوعبستگيدلهایاينتحقیقکهرسانافرادینظیراطالع

تواگربهعنوانمانعيبرایپیشرفتوشکوفاييفردیعملکند،تعصباستوابرازهويتاس

مي نظر به پذيرشنیست. شهروندیمورد گفتمان و فرهنگي ادغام الگوی به افراد اين رسد

هاپاسداشتهشودتااينهایمدنيحقوقاقلیتبايستدرکنارتقويتنهادترباشند.مينزديک
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ک نشوند ايجاد جريانيباور فرهنگي ادغام مسئله هستند. اجبار در جامعه با يکساني برای ه

دربراستودرنهايتاينافرادهستندکهتصمیمميزمان گیرندچهزمانيوچگونهخودرا

ترببینند.اينمسئلهبهويژهدررابطهباهایاجتماعيوفرهنگيجامعهبزرگارتباطبافعالیت

اجباربرافراددراينرابطههرگونهتراستوهاجدیدرونهريکازاقلیتتردرافرادمنزوی

ایگونهمي بینبردنعقايدکلیشهمتناقضاصلحقوقشهروندیاست. از ایجامعهتوانبه

شانآشناکرد.هاياریرساندوآنهابادنیایفراقوميتروخودقومیتبزرگ
اجتماعيپیشنهادکلیدیاينتحقیقايناست کههرگونهاقداميچهازطرفساختار

تربرایجداساختنارامنهازوابستگيمطلقبهگروهيارامنهوچهازطرفجامعهبزرگدرون

جامعهبزرگ ايجادتعاملبا اينصورتارامنههمجامعهارمنيو در “ارمني”ترتقويتشود.

مؤثرکنندوهمتعاملعخودشانراحفظميمانندومیراثغنيواحساستعلقاجتماباقيمي

تردارند.بسیاریازارامنهکهدرسطحمليفعالیتودرتخصصخودوسازندهباجامعهبزرگ

دهندکهفرهنگارمنيمستعدپذيرشتعاملباجامعهبیرونيطرازاولهستندوايننشانمي

 است.
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