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بررسی روابط تعامل بین فرهنگی و شهروندی
پژوهشی انسانشناختی در ارامنه تهران
نعمتاهللفاضلي 1

2
محمدرسولي 
تاريخدريافت 1931/6/5:
تاريخپذيرش1932/2/26:

چکیده
قلیتها با يکديگر و بافرهنگ مسلط و نیز ارتباط آن با مفهوم
الگوی روابط بین فرهنگي ا 
شهروندی در اين تحقیق مورد بررسي قرار گرفته است .پژوهشگران با بررسي رويکردهای
نظری در زمینه شهروندی و فرهنگ و انجام مطالعه اقدام به بررسي روابط
رانکردهاند.سالايناستکه1

برونگروهيارامنهتهراندرجامعهمتکثروچندفرهنگياي
آنها چهنگاهينسبتبه
نسبتوارتباطارامنهباجامعهبزرگترايرانچگونهاست؟ 2ـ  

ـ
جامعهغیرارمنيدارندوچگونهرفتارخودرانسبتبهبرونگروهتنظیمميکنندودراين

فتارهای ارامنه تا چه
نگرشها و ر 

میان نقش نهادهای اجتماعي برونگروهي چیست؟  9ـ 
باارزشهای  مدني و شهروندی همسو است؟ نتايج حاکي است که پارهای از عوامل

اندازه 
درونگروهي به همراه نهادهای اجتماعي غیرهمسو با ارزشهای مدني مانع
فرهنگيِ  
گیریروندادغامفرهنگيدرتعامالتروزمرهارامنهباجامعهبزرگترشدهاست.روش


شکل
انجام اين پژوهش انسان شناختي و ژرفانگر است و گرداوری اطالعات نیز عمدتاً از طريق
مصاحبههایعمیقانجامشدهاست.

استراتژیهای فرهنگپذيری ،ادغام فرهنگي ،ارامنه تهران ،تعدد فرهنگي،

کلید واژگان:
شهروندی،فرهنگپذيری .


1

دانشیاردانشکدهعلوماجتماعيدانشگاهعالمهطباطبايي 
2

کارشناسارشدانسانشناسيدانشگاهتهران
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مقدمه
مستقیمودرادبیاتفلسفي،قرنهامحلبحث


طورغیر
توجهبهمقولهروابطبینفرهنگيبه 
هایاخیربهاينحوزهراميبايستفروپاشيشورویدرسال1383


بودهاستاماعلتگرايش
دانستکهمشخصاًدراثرمطالباتهويتيوقوميجمهوریهایآنکشوربهوجودآمدودامنه
آنکشورهایاروپایشرقيرانیزمتأثر است.استعماروپسازآنفرايندجهانيشدننیزدر
بودهاند ،اين جريانها با افزايش تماس
اهمیت يافتن تعامل میان فرهنگهای مختلف مؤثر  
فرهنگيبینافرادوگروههانیازبهمديريتچندفرهنگيرا،درجوامعغربيکهپیشازاينتنها
شکلمقبولِتعلقدرآنهاوابستگيمليوتنهاشکلغالبمديريتينیزدموکراسيلیبرالبود،
هاوآمیزشقوميدرطولدهههادراين


بیشترکرد.درحقیقتازيکطرفبهدلیلمهاجرت
تااندازهزيادیمخدوششدوازطرفديگردخالتدادنگروههای

کشورهامفهوم”غلبهسفید“
قوميومذهبيدرحیاتجمعيوآوردنآنهابهمتنجامعه،نیازبهشیوهنوينيازمديريت
داشتواينامرباالگویدموکراسيلیبرالهمخوانينداشت؛وزيرااينالگوبهدلیلرويکرد
يکسانساز“ 1نسبت تفاوتهای فرهنگي بيتفاوت بود .در اين دموکراسيها با وجود اهمیت

”
داشتن احترام به حقوق فردی و شهروندی ،يک تناقض منطقي وجود داشت؛ اينکه چگونه
مي توان تعلقات فرهنگي افراد را که هويت آنها را ساخته است و بنابراين جز جداييناپذير از

حقوق آنها محسوب ميشود ،ناديده گرفت و همزمان به برابری و آزادی فردی اعتقاد داشت.
درمفهومعدالتدردموکراسيهایلیبرالشد ونظرياتجديد

همینمسئلهسببتجديدنظر 
شهروندیجایرويکردهایسنتيوپیشینراگرفت(کملیکا .)1335،

حالتوسعهنظیرايرانکهگفتماندموکراسي
هایدر 


مشکالتتحققشهروندیدرکشور
هنوزموانعفکریوعمليفراوانيدرپیشرویخودداردازاينهمبیشتراستواينامربا
هایقوميومذهبيگوناگونباسابقهزيستطوالنيدراينکشورها

حقوقاقلیتهايعنيهوي 
ت

خوانيندارد.اولینمسئلهيامانعجدیدراجرایسیاستهایچندفرهنگيدراينکشورها،


هم
ازاينواقعیتناشيمي شودکهنظامدولتـملتدرآنهااغلبدرنتیجهمنافعاستعماریونو

استعماری به وجود آمده است و با نظم قبیلهای سنتي يعني حکومت هر قومیت با اختیارات
وسیعازدولتمرکزیبرپهنۀسرزمینيخاصيانطباقندارد.درنتیجهايندولتـملتهااغلب

هایمتفاوتيراجایدادهاندکهدر


بهلحاظفرهنگييکپارچهنیستندودردرونخودفرهنگ
ازمرزهایمليفراترميبَرد.همچنینبهدلیلضعفبخشمدني

برخيمواردهمبستگيآنهارا
سیستمسیاسياينکشورهافاصلهزيادیبامطالباتمردميداردوبيتوجهيبهتعلقاتهويتي

امریغیرمتداولنیست.درسالهایاخیرودرنتیجهروندجهاني

وباالترازآنقومیتکشي 2

difference blind
ethnocide

1
2
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بررسيروابطتعاملبینفرهنگيوشهر

شدن و فراگیر شدن گفتمان دموکراسي و شهروندی ،سیستم سیاسي و اجتماعي کشورهای
حال توسعه در معرض تغییر قرار گرفته است .در حقیقت ،سیستم سیاسي اين کشورها در
در 

بهترين حالت دموکراسيهای نو پايي هستند که هنوز مباحث مربوط به شهروندی و مديريت
روابطبینفرهنگيدرآنهافراگیرنشدهاست .

حالتوسعه ،اهمیت دادن به
اولین مسئله ضروری در تحقق شهروندی در کشورهای در 
پیشینهفرهنگيافرادوگروههاوبررسيچگونگيتعاملآنهابايکديگراست.بهويژهآنکهمسئله
فرهنگيراافزايشدادهومسئلههويترابهيکيازدغدغههایبشر


هایبین

جهانيشدنتماس
امروزی تبديل کرده است .پژوهش بر روی هويتها و فرهنگهای قومي و مذهبي گوناگون
مستلزمشناختتعريفوبرداشتآنهااز”خود“ است کهاينامرازطريقشناختويژگيهای
هامیسرميشود.


فرهنگ
فرهنگيواجتماعيخرده
گیردکهبررسيفرهنگونگرشهاورفتارهای


اينتحقیقدرراستایتحقیقاتيقرارمي
فرهنگها و گروههای در اقلیت را در يک جامعه متکثر و چند فرهنگ مورد توجه قرار


خرده
داده اند .ارامنه به چند دلیل ارزش مطالعاتي بااليي دارند .آنها عیسوی مذهب هستند و در

ایزندگيميکنندکهقريببهاتفاقاعضایآنمسلمانهستند واغلبآنهادرنتیجه


جامعه
اندوازمنظرسابقهتمدنيدربسیاریازابعادهويتيباجامعهبزرگتر


هاجرتبهايرانآمده
م
متفاوتهستند .


پرسشهای پژوهش
فکرميکنند؟با

ارامنهتاچهاندازهخودراايرانيميدانندوتاچهاندازه”دياسپورايي“

1ـ
نندکهدرنتیجهجنگهاووقايعسیاسياز

توجهبهاينکهاغلبارامنهخودرامهاجرانيميدا
شدهاند .
سرزمیناصليخود،ارمنستانجدا 
انددرطولقرنهادر


ترواردارتباطشدهوتوانسته

ارامنهچگونهبااعضایجامعهبزرگ
2ـ
يکجامعهبهلحاظفرهنگيمتفاوتزندگيکنند؟
9ـتحققحقوقشهروندیبرایجمعیتارامنهچهموانعفرهنگيپیشرویخوددارد؟در
وجامعهبزرگترچیست؟

درونگروهي
اينمیاننقشنهادهایاجتماعيوساختارقدرت 
هایانسانشناختيبرایبررسيموضوعاستفادهکرده


پژوهشگردراينتحقیقازروش
يکنوآوریمحسوبميشود.علتاينامربیشازهرچیز

است.امریکهدرتحقیقاتمشابه 

نیازیبودکهبهلحاظموضوعيبرمحققانتحمیلشد؛نیازبهروشيمناسببرایدسترسيبه
ابعادگوناگونهويتگروهيکهدربرخيمواردازنظرهاپنهاناستوتنهاباارتباطعمیقو

نفوذ محقق به اليههای پنهان جامعه مورد بررسي به دست ميآيد .در اين رابطه ،روشهای
انسانشناسيازقابلیتاتکایعلميباالييبرخوردارند .




پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،2شماره 2

11

چارچوب نظری
ارتباط میان فرهنگی و فرهنگپذیری 
هایمتفاوتامریاستکهدرهمۀدورههایتاريخيودر


ارتباطمیاناعضایمتعلقبهفرهنگ
هاوجودداشتهاست.شکلسنتياينارتباطراميتواندرجرياناستعمار ويابه


همهمکان
هاوبرخوردهاینظاميمشاهدهکرد.بهدلیلاسکانطوالنيمدتگروهمهاجمدر


هنگامجنگ
سرزمینفتحشدهتعاملمستمروطوالنيبینآنهاوقوممغلوببرقراروعناصر فرهنگيآنهابا

ینفرهنگي
هممبادلهميشود.امروزهدرنتیجۀتحرکِبیشترانسانها،میزانوشدتتعامالتب 

نیزافزايشپیداکردهاست.درکنارتهاجماتنظاميبهعنوانيکيازعواملعمدهکنشمتقابل
بینفرهنگها،عوامليمانندمهاجرت،توريسم،پناهندگيوبهخصوصفضایمجازیارتباطات

بینافرادوگروههادرنتیجهکنشمتقابلبینآنهاراافزايشدادهاستوبههمیندلیلمباحث

پذيریوشهروندیدرمرکزتوجهادبیاتاجتماعيدرسالهایاخیرقرارگرفته


مربوطبهفرهنگ
است .
1
فرهنگپذيری  بهعنوانفرايندتغییرفرهنگيدرواقعدرنتیجۀتماسبیندوياچند

فرهنگبهوجودميآيدونتیجهبرخوردافرادوگروههایفرهنگيمتفاوتبايکديگر است.اين

ميکندوبه
تغییراتساختارهاونهادهایاجتماعيوهمچنینکنشهایفرهنگيگروهرامتأثر 
همیندلیلاعضاگروه هایگوناگونبهلحاظزبان،ترجیحاتغذايي،تعامالتاجتماعيوپوشاک

يکسويهنیستودراغلب
).فرهنگپذيریفرايندی 

بهيکديگرنزديکميشوند(بری5:2115،

قرارميدهد.

مواردطرفینتعاملراکه ممکناستدواجتماعو يابیشترباشند،تحتتأثیر 
هابهدرازاميانجامدو


هاوياقرن

براستوگاهينسل

تغییراتفرهنگيهموارهفرايندیزمان
2
دادآننیزازايجادفشاروتنشدرروابطبینفرهنگيوتعامالتاجتماعيتاسازگاری ،


برون
يعنيحالتيکهدرآنفردياگروهدربرابرفشارهایخارجيبهوضعیتباثباتي (مقاومت،اراده
نشیني)دستمييابد،درنوساناست .


بهتغییردادنوياگوشه
شناختيازمفهومفرهنگپذيریبیشتردرزمینه


هرچندکهدرادبیاتاجتماعيوروان
برهمکنشيگروههایمهاجردرفرهنگبیگانهاستفادهشدهاست،باوجود
سازوکارهاوپیامدهای 
فرهنگيگروههايي


توانازاينمفهومدرروابطبین

هامي

اينبهدلیلپويايينهفتهدرفرهنگ
استفادهکردکهباوجودتفاوتفرهنگيبرایمدتهایطوالنيبايکديگرارتباطدارند .

تواندزمینههایانطباق


هایمتفاوتمي

دارتباطبیناعضایفرهنگ
روابطفرهنگيباايجا
آنهاباهمرافراهمکنداماهمیشهاينامرنیزمحتملاستکهاينانطباقباموفقیتانجام
نشود و در نتیجه شاهد تنشهای فرهنگي 9و يا ايجاد استرس و فشار در تعامالت اجتماعي
1

acculturation
adaptation
3
culture conflict
2
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بررسيروابطتعاملبینفرهنگيوشهر

باشیم .هر چه تفاوتهای فرهنگي کشور مهاجرفرست با کشور مقصد و يا مابین دو فرهنگ
شودوفرايندادغاماجتماعيواستقرارسختتر


بیشترمي
بیشترباشداسترسفرهنگپذيری 1

صورت ميگیرد .از طرف ديگر ،در جوامعي که کمتر پذيرای مهاجران و تفاوتهای فرهنگي
رهنگپذيریِگروههایمهاجرمشکالتيايجاد

هستند،معموالًايجادتبعیض،طردوخصومتدرف
ميکند .

استراتژیهای فرهنگپذیری
هایسنتيقائلبهحرکتگروههاوافراددراقلیتازنوعيشیوهزيست”سنتي“بهسمت


نظريه
امامطالعاتمردمنگارانهبهخوبينشان

الگوهایغالبرفتاریونگرشياکثريتجامعهبودند؛
پذيرینیستونميتوانادعاکردکهيگانههدف


دادفرهنگ
دادهاستکههمانندیتنهابرون
گروهِفرهنگپذير،يکسانشدنبافرهنگغالبجامعهاست(وارد.)2116،تغییرفرهنگيامری
هایفرهنگيدرسرتاسرجهانازبیننميروند


دهندکهموجوديت
رايجاستويافتههانشانمي

2
نشدهاند .در حقیقت ،مقاومت در برابر
و روابط بینفرهنگي نیز همیشه منجر به تجانس  
همهجا وجود داشته است.
يکسانسازی فرهنگي و تشکیل اشکال پیوندیِ جديد همیشه و  

4
9
گويدمهاجراندرجوامعمیزبانبهدوصورتعملميکنند:واکنشي ويا

ريچموند ()1339مي
5
افتدکهمهاجراندرمقابلفرهنگيمسلطموضعطردکنندهبگیرندو


.اوليزمانياتفاقمي
مؤثر
افتدموضعآشتيجويانهبگیرندونقشيمؤثر وسازندهدرجامعهجديد


دوميزمانياتفاقمي
ايفاکنند .
مفهومفرهنگپذيریچندعنصررادرخودگنجاندهاستکهبابازگشاييآنهاميتوان

الگوی رفتارهای متقابل فرهنگي را بهتر تشخیص داد 1 :ـ تماس :تنها زماني ميتوان از
پذيریصحبتکردکهتماسيبیندوياچندگروهبافرهنگهایمتمايزاتفاقافتاده


فرهنگ
مشارکت:اينکهآيااعضایگروهتمايلبهمشارکتدرامورعموميوبرونگروهيدارند

باشد2.ـ
ياخیر9.ـ بقایفرهنگي:به اينمعنيکهاعضایگروهتاچهاندازهتمايلدارندعناصرفرهنگيِ
اصیلخودراحفظوازحلشدنآندرتعامالتروزمرهو کنشهای بینفرهنگيجلوگیری
هادرانتخابشیوهایثابتازتعاملباديگرگروهها .


قدرتافرادوگروه
کنند4.ـ
دراقلیتبرایحفظمیراثفرهنگيوهويتي و

)باتوجهبهمیلگروههای 

بِری(1381
هایجامعهبزرگتر،چهارنوع”استراتژی


گرايشبهايجادوحفظارتباطوشرکتدرفعالیت
1

acculturative stress
homogeneity
3
Richmond
4
reactive
5
proactive
2
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فرهنگپذيری“ 1را شناسايي کرده است .اين استراتژیها هم در نگرش و هم در عملِ گروه

2
پذيرديدهميشوند 1:ـ ادغام :زمانيکهافراددرحفظذخیرهفرهنگيوهويتيخود


فرهنگ
حساسهستندودرعینحالازتعامالتبرونگروهيوارتباطمستمروروزانهبااعضایديگر

دراينحالتميگويیمفرايندادغامفرهنگيبیناعضایآنقومو

هااجتنابنميکنند .


فرهنگ
9
يامذهبباجامعهبزرگتراتفاقافتادهاست2.ـهمانندی :زمانياستکهاعضایگروهتمايلي

بههويتفرهنگخودینشاننميدهندودائماًدرجستجویبرقراریارتباطباديگرفرهنگها

زمانياتفاقمي افتدکهگروهنسبتبهاصالتفرهنگيخودحساسیتبسیاری

هستند9.ـ انزوا:4
هاازدرگیریودخالتدرجامعهبزرگتر

نشانمي دهندوبهدنبالتعاملباديگراننیستند.آن

5
بيتفاوتي :نیززماني
اندوتمايلدارندسنتهایفرهنگيخودرااجراکنند4.ـ 


رویبرگرداننده
اتفاق مي افتد کهاعضایگروهدراقلیت درنتیجۀفشارهایبیروني عناصرفرهنگيخودرااز
هایاجتماعيجامعهبزرگترندارند(معموالًاينامر


ایبهورودبهفعالیت

دهندوعالقه

دستمي
درنتیجۀسیاستطردوياتبعیضازطرفجامعهبیرونيرخميدهد) .
گروهيدرنزديکيوازبینبردنکلیشههای


)بهنقشتماسمیان
پتیگرووتراپ2111(6
میانگروهي و کاهش اضطراب در کنشهای متقابل بین افراد اشاره ميکنند .هر چه تماس

ها،محلکاروهمسايگيبیشترباشدمعرفتبرونگروهيافزايشو


گروهيدرحلقهدوستي

بین
در نتیجه تعصبِ بینفرهنگي کاهش خواهد يافت .تحقیقات آنها نشان ميدهد که اگر اين
هادرشرايطمطلوببهوقوعبپیوندد(قرارداشتناعضایگروههاازلحاظموقعیتيدريک


تماس
عمیقترینیزخواهد
سطحيافراهمبودنفضایهمکاریداوطلبانهومساویمیانگروهها)تأثیر 
داشت.
نظرانحوزۀفرهنگپذيریوجود


درحالحاضر،اجماعزيادیبینپژوهشگرانوصاحب
داردمبنيبراينکهبهترينوضعیت،تعادلبینگروهِدراقلیتوجامعهبزرگتر،ياهموارکردن
مسیربرایفعلیتيافتناستراتژیادغامتدريجياست.ادغامزمانيبهوقوعميپیونددکهدرکل

فرهنگهابا


هاوهمچنینخرده

فرهنگ
جامعهروابطزندهودائميبینفرهنگمسلطباخرده
يکديگر وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر ،تنها زماني گروههای در اقلیت ميتوانند به طور
تردارایساختارهایاجتماعيباز


پذيریخودراانتخابکنندکهجامعهبزرگ

آزادانهنوعفرهنگ
باشدوتنوعفرهنگيرابهرسمیتبشناسد.ادغامفرهنگيدرجامعهایظرفیتتحققبیشتری

داردکهاعضایآننسبتبهمهاجرتوتکثرگراييتلقيمثبتيداشته باشندوآنرابهمثابه

1

acculturation strategies
integration
3
assimilation
4
separation
5
marginalization
6
Pittgrew & Tropp
2
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سرمايههمگانيدرنظرگیرند؛يعنيزماني کهگروهمسلطنسبتبهپذيرشموجوديتِديگر
گروه هاسخاوتبهخرجدهدوازنهادهایفعالدرسطحملي(برایمثالاشتغال،سالمتو

هایهمۀگروههایِموجوددرجامعهپاسخگوباشند.برخي


درمانوآموزش)بخواهدتابهنیاز
گذاریهایمتعددسعيدر


هاوسیاست

آورندوبابرنامه

هایفرهنگيراتابنمي

امعتفاوت
جو
2
1
هادرفرهنگغالبرادارند.برخينیزعامدانهسیاستهایايزولهکردن ويا


فرهنگ
ذوب  
خرده
راپیشهميکنند(همان.)3:

طرد9
هایمتفاوتمديريتتفاوتهای فرهنگي(قوميومذهبي)


مکگاریواوالریازشیوه
ناممي برند:کنترلهژمونیک،استقاللسرزمیني(بهشکلفدرالیزهياکانتونیزهکردن)،استقالل

غیرسرزمیني (به شکل سهم 4و يا تشريک قدرت) و ادغام چند فرهنگي (مک گری و الری،

ادباپیشینههای

ادغامفرهنگيسیاستياستکهطبقآنپليبینفرهنگيافر

 98:1339ـ.)4
هایسیاسيواجتماعيمشترکيگردهمميآورد.درسیاستِادغام

قوميگوناگونرادرنهاد
فرهنگيبحثاصليبرسرايناستکههويتهاوسوابقفرهنگيبرایشهرونداناهمیتداردو

بايستازطرفنهادهاعموميبهرسمتشناختهشود.

بههمیندلیلمي
تکثرگرایی فرهنگی و مسئله شهروندی
دونوعپاسخبهمسئلهتکثرگراييفرهنگيدرجامعهجديدارائهشدهاست.مصداقپاسخاولرا
جنگهای فرهنگي “5آمريکايي دانست که تنوع روزافزون فرهنگي را به
ميتوان در گفتمان ” 

زاميبیند.اينديدگاهبااستنادبهماجرایيازدهسپتامبروحوادثبعدازآن،
خودیخودتنش 

6
قرن حاضر را قرن کشمکشهای بینفرهنگي و ”برخورد تمدنها“ در نظر ميگیرد .در اين
رويکرد،تعددفرهنگي 2معادلبرخوردوتنشاست؛اماادبیاتغالباينحوزهبرمحوررويکرد
شود.طبقاينرويکرد،تعددفرهنگيبهجایآنکهتهديدکنندهباشددارای


ديگریتنظیممي
توانبارورکردنوتغذيهساختاریجامعهمحسوبميشود(دالنتي)61:2112،بهشرطآنکه

فرهنگها با تعلق شهروندی که در نگاه اول فراتر از

نحوۀ مديريت آن و ارتباط  
خرده
درونگروهياست،روشنشود .
بستگيهایشخصيو 


دل

1

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

تصوير:1چهارنوعمتفاوتفرهنگ
بقایمیراثفرهنگيوهويت 

ـ

+




 





+


ديگرجوشيتعددفرهنگي 



طردجداسازی




همانندی
 
انزوا

ـ



ادغام 

 +

روابط
بینگروهي


جداشدن

ـ  
هایقوميوفرهنگيجامعهبزرگتر 


استراتژی

منبع:بنگريدبهبری 2115،


بهنظرميرسدچراکهتعدد

تناقضآمیز

ارتباطبینتعددفرهنگيوشهروندیدرنگاهاول
فرهنگي(گرايشافرادبهسمتدرونگروه)بامنطقشهروندیياپذيرشارزشهایمدنيو

همکاری داوطلبانه با ديگران سازگاری ندارد .در همین رابطه رابرت پاتنام در تحقیقي به نام
بولینگبازیبا خودنشان داده است که چه طور تعلقات و وابستگيهای قومي و مذهبي در
تکهتکهشدن
جامعهآمريکاسببکاهشسرمايهاجتماعيعموميشدهوحوزۀعموميراباخطر 
وازبینرفتنهمبستگياجتماعيمواجهساختهاست.ازطرفديگرهموارهايناحتمالوجود
داردکهبادخالتدادنعقايدفرهنگيِگروهخاص،اعضایآنگروهازحقوقشهروندیخودشان
محرومشوند.برایمثال،چگونهميتوانمذهبيراکهباورودبهزندگيشخصيوخانوادگي

افرادبرایآنقواعدیتعیینکردهاستوبهاينطريقبهوضوححقوقشهروندیفردرازيرپا
مي گذارددريکجامعهديگرموردپذيرشقرارداد.دراينبارهطاريقمدوود)2111( 1معتقد

هاوسوگیریهایسکوالربهمفهومشهروندیاست


استبسیاریازاينانتقاداتناشيازگرايش
آيدناشيازسنتهایقومياستوموردتأکیداديان


وبسیاریازايراداتيکهبهمذاهبواردمي
نیست .
تناقضاساسيدرمفهومشهروندیايناستکهچگونهميتوانامکانشهروندیکاملرا

برایافرادفراهمکردودرعینحالبهسوابقفرهنگيورعايتآدابرسومازطرفآنهااحترام
مطرحميکنندکهنبايددرارتباطباپیامدهایمخربپیگیری

گذاشت.کوالنواسپینرهالِو 2
امکانپذيرنیستواگر
سیاستهایچندفرهنگياغراقکرد.رسیدنبهيکفرهنگجهانشمول 


Tariq Modood
Cullen & Halev

1
2
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به حقوق اقلیتها توجه نشود هزينهها بیشتر خواهد بود و خصومتها و کینههای ناشي از
سیاستِطردبهمراتبپیامدهایوخیمتریخواهدداشت(بهنقلازاستیونسن.)2111،برای
حلاينمشکالتنظريهپردازانشهروندیلیبرالنظیرتیلور،1پارخ،2کملیکاوديگرانباارائه

9
هاوگروههایدراقلیترا


فرهنگ

خرده
وبینگروهي
هاييکهتنوعاتدرونگروهي  

دسته 
بندی

کنند.براینمونه،کملیکابینمهاجرانوقومیتها


پوششدهدازحقوقشهروندیافراددفاعمي
هایمليتفاوتميگذاردومهاجرانراهمبهدوگروهمهاجراناجبارینظیرپناهندگان،

باگروه
نوادگان بردگان سیاهپوستي که به کانادا آورده شدهاند و مهاجران اختیاری نظیر دانشجويان،
مهاجراناقتصادی ،گردشگرانو ...تقسیمبندی ميکند وبرایهريکازاينگروههاحقوقي
ويژهقائلاست(کملیکا .)1335،
مورفي ( )1365در اين زمینه ميافزايد جوامع يا حمايت از سیاستهای تکثرگرايي
فرهنگي فضای امنتر و مناسبتری را برای جمعیت مهمان فراهم ميسازند .در اين جوامع
سازیفرهنگيوياطردبرمهاجراناعمالنميشودوامکاندسترسيمهاجران


سیاستهمسان
به امکانات اجتماعي نهادها (طرح مراقبتهای بهداشتي فرهنگ محور ،برنامههای درسي چند
فرهنگيدرمدارسو)...بیشتراست.فضادادنبهسبکهایمختلففرهنگيبهجایحذفآنها

شودافرادباشیوههایمختلفزندگييکديگرآشناشوندووسعتديدبیشتریپیدا


باعثمي
گويندزمانيميتوانازشهروندی

کنند.برهمیناساساستکهالیوتوکراسلي( 2111
)مي
سخن گفت که افراد توانايي اتخاذ زاويه ديد ديگران را پیدا کنند .در واقع از درون چنین
هایفرهنگيواسترسوفشارهایناشيازآنکاستهميشود .


مناسباتياستکهازمیزانتنش
هنگام صحبت از مسئله تعدد فرهنگي و با شهروندی نبايد پنداشته شود هر اقلیت
فرهنگي موجوديتي يکپارچه دارد .شهروندی زماني به فعلیت مييابد که به تفاوتهای
گذاریهایعموميايناختالفاترادر


هانیزتوجهشودوسیاست

گروهيهريکازفرهنگ

درون
بندیهاو
هایدراقلیتدردرونخوددارایتقسیم 


گويدگروه
نظرگیرد.پوگلیس( 1335
)مي
تمايزاتسلسله مراتبيمتعددیهستندکهحولمحورجنسیت،قومیت،طبقه،جنسیتوسن
شکلگرفته اند.گرايشمعمولِگروهفرهنگيمسلطايناستکهگروهدراقلیترا بهعنوان

شکلييگانهدرنظرگیرد .

روش تحقیق
غیررسمي
گروهيازارامنهتهراندراينتحقیقموردبررسيقرارگرفتهاند.برطبقآمارهای  

1

Taylor
Parekh
3
intra-group difference
2
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درصدارامنه ايراندرشهرتهرانسکونتدارند1؛بنابراينشهرتهرانبهعنوانمیدان

حدود 21
پژوهشانتخابشد.چندفرهنگيبودنشهرتهراندلیلديگریبرایاينانتخاباست.بهدلیل
تمرکزامکاناتدرتهرانبهخصوصازدورهپهلویدوممهاجرتهایفراوانيبهمقصدآنصورت

گرفتهاستکهآنرابهيکفرصتتحقیقيبرایعالقهمندانبهکارمیدانيتبديلکردهاست.

سؤاليکهممکناستذهنخوانندهرادرزمینهانجامفنهایژرفانگررابهخودمشغول
کالنشهری مدرن و پیچیده تهران از روش
کند اين است که چگونه ممکن است در سطح  
انسانشناس يبرایپاسخبهسواالتتحقیقاستفادهکرد.ضمنآنکهجمعیتارامنهتهرانهزاران

نفر است .در جواب بايد گفت مطالعات اجتماعي انجامشده در حوزه نشان دادهاند که اعضای
متعلقبهفرهنگيخاصهموارهسعيدراسکاندرنواحيِ”خودی“دارندکهدرمتوناجتماعي
ميگويند(فکوهي)233:1985:؛ارامنهموردبررسيدراينتحقیق
تمرکزهایاقلیتي“ 2

بهآن”
يوسفآبادودهونکاقامتداشتندو

نیزدرمحلههاینارمک،مجیديه(کوچهزرکش)،وحیديه،

دسترسي به آنها چندان مشکل نبود .چون موضوع تحقیق کشفو بررسي روابط برونگروهي
ارامنه است ،ارمنيهايي به عنوان اطالعرسان انتخاب شدند که توانستهاند از وابستگيهای
هایخاصيباجامعهبزرگترواردارتباطشوند.همچنین


گروهيخودجداشوندوازراه

درون
هایژرفانگروکیفيدغدغهمحققتعمیمدهينیست.دراينجانیزمحقق


بايديادآورشددرروش
یذهنيورفتاریافرادموردمطالعهبهدستميآوردبهتوصیف

باشناختيکهازمشخصهها

ایتحقیقيميپردازد .

عمیقسوژهه

ازدهنفرازارامنهکهبیشترتوانستهاندازحلقهفرهنگيقوميخود

دستآمده
به 
يافتههای 

رسانان درچندنوبتموردمطالعهقرارگرفتندوهربار


آوریشد.ايناطالع

فاصلهبگیرند،جمع
مصاحبهباآنهابهصورتعمیقوچندساعتهانجامشد.محققینبهدلیلاعتمادايجادشدهبین

رسانهادفعاتمتعددیبهمنزلدوستانارمنيخوددعوتشدندوبحثمفصلي
برخيازاطالع 

رسانها از روی
در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر در بین آنها شکل گرفت .انتخاب اطالع 
زيراآندستهازارامنهایقادربهپاسخگوييبهسواالتمحققبودندکهدر

استداللانجامگرفت؛
تعامل با جامعه بزرگتر فعالتر بودند و با داشتن يک نگاه انتقادی به درون جامعه ارامنه
بابرونگروهرا

توانستنداطالعاتيدربارهعواملتسهیلکنندهوموانعموجوددرروابطارامنه


مي
ميشدکهنیازبهجواب
رسانها  
اطالع 
دراختیارمحققینقراردهند.معموالًپرسشهایبازیاز 
ميکنند؟چهطوربااين
چهمکانهاييبهزبانفارسيصحبت 

مفصليداشت:تاچهاندازهودر
1

هاوآمارها یتقريبياستکهشورایخلیفهگریارامنهتهراندراختیار

رسميدائرهالمعارف


منظورازمنابعغیر
محقققراردادهاند.درحالحاضرهیچآماررسميمبنيبرتعدادياپراک ندگيارامنهدرسطحکشوردرسازمانآمار
ايرانموجودنیست .
minority centralities

2
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زبان آشنا شدهاند؟ چند دوست ارمني و چند تا غیرارمني دارند؟ آيا حاضر هستند با يک
غیرارمني ازدواج کنند؟ آيا در يک محیط کاری با اکثريت غیرارمني کار خواهند کرد؟ و...

سواالتي مشابه .در هر مصاحبه با دست يافتن به اطالعات اولیه ،سعي ميشد به اطالعات
آدابورسوم
تریدستيافتتادرجريانجزئیاتروابطآنهابابرونگروهونیزاهمیتبقای 


عمیق
ارمنيپيبردهشود .
نکته مهم برای محققین حوزه قومیتها و به طور خاص ارامنه اين است که حتماً
خودشانبهعنوانمحققنیزازاعضایهمانقومیتباشد.چراکه درغیراينصورتنفوذبه
جامعهموردمطالعهودرواقعانجامبررسيازدرونبهسختيامکانپذيرخواهدبود.هرچنداين

مسئلههموجود داردکهنگاهازبروننسبتبهجمعیتموردبررسيامکانياستبهصورت
کاملتنهابرایيکمحققغیربوميمیسراست.مانیزکهبهزبانارمنيآشنايينداشتیممطالعه

متون ارمني برايمان امکانپذير نبود .با اين حال ،در اين تحقیق سعي شد با برقراری ارتباط
دائمي و دوستي صمیمي با ارامنه تا جايي که امکان داشت اطالعات موثق گرداوری شود و
نقیصهمذکوربهحداقلبرسد .

نسبت ارامنه با ایران
نکتهای که در بررسيهای اجتماعي در ارتباط با ارامنه بايد در نظر گرفت اين است که در

جغرافیایکنونيايراناغلبارامنهمهاجرانيهستندکهتحتتأثیر ناماليماتسیاسيوامنیتي
ويلکملیکانظريهپرداز

اينسو کشاندهشدهاند 1.
قفقازبهخصوصدردورهعثمانيبهتدريجبه 
حوزه شهروندی مهاجران را گروهي ميداند که ”در نتیجه حمايتهای قوانین مهاجرت به
زمدتکوتاهيبهآنهاشهروندیاعطاميشودومشمول

کشوریميآيندوبهاعتبارهمینپسا

حداقل محدوديتها ميگردند“ (کملیکا .)159 :2111 ،او در ادامه ميگويد آنها مجبور به
يادگیری زبان رسمي مي شوند و بايد درباره تاريخ و نهادهای اجتماعي کشور میزبان چیزی
بدانند.
اين تصوير بسیار جديدی از مهاجران است .مهاجر در اين معنا با فرهنگ کشور مقصد
غريبونامأنوس استومهاجرانهرچندممکناستامتیازشهروندیاخذکنندامايحتملدر
گذرزماندرحیطهمقوالتذهنيآنهادربارهکشورمیزبانونیزاحساسيکهنسبتبهسرزمین
توانارمنيهابراساساينادبیات

پدریخودشاندارندتغییریپیشنميآيد؛اماآياواقعاً  
مي

شهروندیمهاجرانيدانستکهدرايرانزندگيميکنند؟ 


1

ازنوادگانارامنهایهستند کهدرپيجنگبینايرانوعثمانيدردورهشاه

درحقیقت،اکثرجمعیتفعليارامنه
مجبوربهمهاجرتبهاينکشورشدهاند.

عباس(1614م)
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بررسي تاريخي بر روی جماعت های فرهنگي در کشور ما چیز ديگری را نشان ميدهد.
هاييزندگيميکردندکهازطرف


هایتاريخيدرسرزمین

اغلباقواميساکندرايراندردوره
زیايرانادارهمي شدودارایيکرابطهپايدار،منطقيوبدونتنشباحکومت

حکومتمرک
مرکزی با حقوق و وظايف مشخص بودند (احمدی .)1982 ،باوجودی که ارامنه در قلمرو
سرزمیني فعلي ايران مهاجر محسوب ميشوند اما تجربه همزيستي آنها با ديگر فرهنگها
تيطوالنيپارهایازخصوصیاتفرهنگيآنهارابههمنزديک

تجربهایجديدنبودهاست.همزيس

کردهاست .
1
ارامنهراشايدبتوانبهدلیلويژگيدياسپورايي براساستعريفکملیکامهاجرانغريبه
نامیدوآنهاواردمباحثشهروندیچندفرهنگيکردوحقوقآنهارامتناسبباجايگاهشان در
کشورمیزبانبررسيکرد،امادرايراننامیدنآنهاتنهابهعنوان”مهاجر“ اشتباهاست.چراکه
برميگردد (اوايل قرن هفدهم) يعني
شاهعباس  
تاريخ اسکان اغلب ارامنه به ايران را از دوره  
چیزی بیش از چهارصد سال از سکونت آنها در ايران ميگذرد و شوک و استرس فرهنگي
مسئلهساز برای نسل اول مهاجران در رابطه با جمعیت ارامنه ايران مصداق ندارد .همچنین

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

ارمنستانيکساتراپازايرانبودهاست.وجودبناهایمذهبيوکلیسایارامنهکهبقايایآن
هنوز هم در تبريز باقي است شاهدی بر اين ادعا است که ارامنه قبل از دوران صفويه در
جغرافیایايرانحضورداشتند(هوويان.)1984،دردورانصفويهارمنستانفعليگاهيدرداخل
خاکايرانقراروگاهيدردرونخاکعثمانيقرارميگرفت(همانوصافاريان .)1931،

اين پرسشها مطرح ميشود که ارامنه ساکن در ايران تا چه حد نسبت به سرزمین
ارمنستان و تا چه حد به ايران احساس تعلق ميکنند؟ تا چه حد زندگي خود را در ايران
ميدانند؟يعنيفارغازقوانین
ميبینند؟وتاچهاندازهخودرا”ايراني“  
”زندگيدياسپورايي“  
شخصیتفرهنگيآنهاراميتوان

ميگذرد؟آيابُعدیاز
رسمي،درذهنیتآنهانسبتبهايرآنچه 
سراغ گرفت که ”ايراني“ باشد؟ با پاسخ به اين پرسشها راحتتر ميتوان در رابطه با روابط
گروهيارامنهودرواقعتعاملآنهاباجامعهبزرگترنظرداد .


برون
ميدهندکهارامنهساکنتهرانحضورخودرانهفقطبرایاجتماع
هایتحقیقنشان 


يافته
دانندوازاينکهباجمعیتنسبتااندکخودتوانستهاندتااينحد

ارامنهبلکهبرایايرانمؤثر 
مي
ارامنهزمانيوارداصفهانميشوند

درتاريخپررنگظاهرشوند،خشنودهستند.اظهاراتيمانند”
درصنعت،مزينسازیوتجارتپسازگذشتچندسالاينشهرراتبديل

بهواسطهمهارتشان
1

برطبقآمارهایسازمانمللازازحدود 3میلیونارمنيبیشاز  6میلیوننفرآنمهاجرهستندودرخارجاز
ارمنستانساکنهستند( .)2
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بهنصفجهانميکنند“”،معمارساختمانوزارتخارجهارمنيبودهاست“”،سوسیسوکالباس

راارامنهبهايرانآوردند“ و” صنعتسینماوموسیقيو...راارامنهدرايرانرونقدادند“ بر
احساستعلقنسبتبهايرانداللتميکند.همزيستيطوالنيمدتباعثشدهاستتاآنهاخود

رادرتاريخکشورسهیمبدانند.تأکید اغلبارامنهبراشتراکاتخودباجامعهايرانيوهمچنین
شخصیتهای ارمني در سطح ملي را بايد تا اندازهای به صورت يک کنش دفاعي

تأثیرگذاری 
برایالقاینقشسازندۀارامنهدرجامعهايراندرنظرگرفت،جامعهایاغلبجمعیتآنغیر

ارمنيهستند.عالوهبراين،ارامنه،ايرانرابهعنوانکشوریدرنظرميگیرندکهدرآنبهدنیا

اندوزندگياجتماعيوروزمرهشانتحتتأثیرمسائلآناست .


آمده
هابهاينمعنانیستکهارامنهنسبتبهارمنستانبيتفاوتهستند.اغلبارامنه،


اينگفته

ميکنندومسائلآنرابااهمیت
ارمنستانامروزیرابهعنوانسرزمینپدریخوددرتعريف  
دانندونسبتبهآندغدغهنشانميدهند.بسیاریازآنهااخبارمربوطبهارمنستانرااز


مي
هایارمنيزباندنبالميکنند.چنیناحساسينهتنهانسبتبه


ایوروزنامه

هایماهواره

شبکه
آدابورسوم و به ويژه زبان و تاريخ در رابطه با
سرزمین اجدادی بلکه به علت اشتراک در  
هایسرتاسردنیانیزوجوددارد.بهعنوانشاهداينقضیهميتوانبهمراسم”راهپیمايي


ارمني
قتلعامارامنهتوسطدولتعثمانيترکیههرساله
ساالنه“ارامنهاشارهکرد.مراسميکهبهيادبود 
رايرانوسايرنقاطدنیابرگزارمي شودونیزمسئلهتنشدرروابطبینارمنستانوآذربايجان

د
کهچگونگيحلوسرانجامآنبرایارامنهبااهمیتاست .
توانگفتکههرچندارامنهنسبتبهايراناحساستعلقميکننداماسرنوشتقوم


مي
ارمني نیز به همان اندازه برايشان مهم است ارمنيهای ساکن آنجا و يا ساير نقاط دنیا را
مينامند .
هموطن“ 
” 


نقش فرهنگ ارمنی در تعامالت اجتماعی ارامنه
گروهتعريفميکنندو


هانشاندادندکهارامنهبخشيازشخصیتخودرادرارتباطبابرون

يافته
درحقیقتايرانيبودنبرايشاناهمیتداردسؤال اينجااستگهباوجوداينامرچراارامنهدر
روابطروزمرهبهباقيماندندرحلقههایقوميومذهبيخودتمايلدارند؟مثالًچرافردارمني

ارمنيبافشاراجتماعيازسویاطرافیانروبروميشودوحتي


درصورتازدواجبايکفردغیر
ممکن است از جانب آنها طرد شود؟ و يا چرا حلقه دوستان آنها ترجیحاً ارمني هستند؟ يا
فعالیتهای اجتماعي و ورزشي آنها نیز در باشگاههای مخصوص ارامنه انجام ميگیرد؟ اين

رفتارهابهويژهدرارتباطباآن دستهازارامنهایکهدارایتحصیالتدانشگاهينیستندويا
شغلدولتيندارند،شدتبیشتریدارد.جواببهاينپرسشازديدمحققاندربرخيازابعاد
ترمتمايزميکندوهمچنیناهمیتداشتن


فرهنگيارامنهوجودداردکهآنهاراازجامعهبزرگ
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حفظجمعیتوفرهنگخاصخوددرجامعهایکهازلحاظتعداددراقلیتهستندودرمعرض

تحلیلفرهنگيقراردارند .
هانشانميدهداولینومهمترين تفاوتارامنهبااکثريتجامعهدردينآنهااست.


داده
به همین دلیل است که ارامنه معموالً برای خطاب قرار دادن اعضای جامعه بزرگتر از لفظ
کنند.آموزههاييکهدرمسیحیتوجودداردازبرخيلحاظبااسالم

”مسلمان“ استفاده مي
متفاوتاست.نوعتنظیمروابطبینزنومرديکيازاينموارداست.همینمسئلهبهظاهر
اهمیتسببشدهاستارامنههموارهاينبعدازفرهنگخودراازمسلمانهاپنهانکنندوتا


بي
جاييکهمي تواننددرروابطخوداحتیاطبهخرجبدهند.بهعنوانمحقق،بارهادرمواجههزنان

آنطور کهدر
ارمنيمتوجهاينقضیهشديمکهآنهاسعيميکردند”حجابوحیای“ خودرا 
فرهنگ عمومي مسلمانها تعريف ميشود” ،رعايت“ کنند .هر چند که حرکات آنها کامالً
مصنوعيونمايشيمي شد.چنینتفاوتيدرسطحرفتارفرهنگييکيازعواملدوریارامنهاز

تعاملنزديکبااعضایجامعهبزرگتراست .

عاملمهمديگریاستکهبرتمايلارامنهبرروابطدرونگروهي

محدودهمحلسکونت
مي گذارد.وجودکلیسادرنزديکيمحلاقامتارامنهاهمیتباالييدارد،درتحقیق
بسیارتأثیر  
حاضر نیز مشاهده شد که اکثر جمعیت ارامنه در نواحي محدودی از تهران ،يعني نارمک،
،تمرکزيافتهاند.بايددرنظرداشتکهيکفردارمنياززمانتولدکهبا

کريمخان
مجیديهو 
شروعمي شودتاعقدوازدواجومرگومراسمتشییعمربوطبهآنبهکلیسا

غسلتعمید
مراسم 
وابستگيفراوانيپیداميکند،بنابرايننزديکيمحلسکونتبهمکانکلیساامکانپراکندهشدن
ارامنهدرسطحشهرتهرانراکاهشميدهد .
ارمنيهااست.بهخصوصاينکهاين
زبانيکيديگرازعواملايجادفاصلهبینارامنهوغیر 

زباندارایادبیاتغنياستوازهرنظراحتیاجاتارامنهرابرطرفميکند.زبانيکهدرمحیط

شودودرمدرسهنیزارامنهملزمبهيادگیریآنميشوند.درحقیقت،


منزلازآناستفادهمي
اغلب ارامنه تا قبل از دانشگاه به جز تماسهای روزانه ،در بسترفرهنگ و زبان ارمني به سر
برندودردرکنوشتههایفارسيبامشکالتزيادیروبروهستند .


مي
رسانهای
تربیشترمشهوداست.اطالع 


زباندرمیانگروهباسطحتحصیالتپايین
تأثیر 
گويندکهحتيبرخيازارامنهبهجزچندکلمهبیشترنميتوانندفارسيصحبت


اينتحقیقمي
کنندوخودرادرگیراينزباننميبینند.درمیانارمنيها”،ارمنيبودن“ بهتواناييفرددر

تماممناسکونیايشها

تکلمبهزبانارمنياست.درکلیسایمخصوصارامنهکلیسایحواری1
شود.ارمنيهابهدلیلخاصیتداياسپوراييجمعیتبهمرورزمانياد


انجاممي
بهزبانارمني 
گرفتهاندکهچهطوردريککشورِغیرارمنيبهحیاتفرهنگيخودتداومبخشند“(آبراهامیان،

Apostolic Church

1
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.)23:2115زبانارمني 1بهدلیلانتقالتاريخوفرهنگارمنيبهنسلبعدینقشمهميايفا
ميکند.حالسؤال ايناستکهچهطورصحبت بهزبانارمنيدرانزوایارامنهدرجمعیت

میزباننقشبازیمي کند؟فرضکنیديکارمنيبخواهدبايکغیرارمنيازدواجکند،آنوقت

شود.ارامنهبهشدتازازدواجباغیرارمنيپرهیزميکنند.اگر

همینزبانباعثايجادفاصلهمي
هایدرونگروهيارامنهنیزحساسباشیمبايدبگويیمکهاين

بهقولپوگلیس نسبتبهتفاوت
پرهیز معموالً در میان ارامنهای ديده ميشود که در کامال تحت تأثیر فرهنگ ارمني هستند،
يعنيبهطورخاصگروهباتحصیالتکموبامشاغليمحدودبهجامعهارمني.يکيازارامنهدر
ارمنيميگويد :


زدواجباغیر
موردعلتعدما

”ازدواج با يک غیر ارمني بينهايت به ندرت اتفاق ميافتد .يکي از فامیلهای ما
دختریاستکهبايکنفرمسلمانازدواجکرده...البتهپسرهمذهبينیست...ولي
نماشده...هروقتفامیل،خانوادهاش


کنيکهدخترهدرتمامفامیلانگشت

باورنمي
پرسندبااينکارفرهنگدرخانوادهبههمميريزد ...باالخره


بینندازآنهامي

رامي
هابامسلمانها


دونینخیليازگرجي

هابايدفارسيصحبتکنندياارمني؟...مي

بچه
اند...اگرماهمبامسلمانهاوصلت


هاحلشده

ازدواجکردندوکمکمدرمسلمان
کنیم خوب همین اتفاق روی ارامنه ميافتد“ (شهبازيان 42 ،ساله ،کارشناس
اقتصاد،فروشندهلوازمالتحرير) 



مسئلهحفظفرهنگارمني(دراينجازبان)دريکجامعهایکهازلحاظتعداددراقلیت

هستندبرایارامنهبسیاربا اهمیتاست.نکتهجالبکهدربخشبعدیبیشتربهآنخواهیم

پرداخت اين است که در ايران ،کلیسای ارمني هرگز يک غیرمسیحي را به عقد ارمني در
نميآورد.ايندرحالياستدرارمنستانکهاکثرجمعیت،يعني%39ارمنيهستند 2وحل

شدنفرهنگيمسئله سازنیست،چنینحساسیتيوجودنداردوازدواجبهشکلمدنيصورت

ميگیرد .



نقش نهادهای اجتماعی و قدرت در تعامالت فرهنگی ارامنه
شودفرهنگهابهتعادلمناسبيدرروابطخودبايکديگربرسنداين


يکيازعوامليکهسببمي
است که نهادهای اجتماعي جامعه با برنامهريزی چند فرهنگي از سیاستهايي که منجر به
1

نهایهندواروپايياستوهايرننامیدهميشود وازلحاظلغویاشتراکاتبسیاریبازبان
اينزبانازشاخهزبا 
پارسيباستاندارد .
2
 طبقسرشماریسال 1383م.بیشاز% 39ازدونیممیلیوننفرارمنستانارمنيهستند.مابقيجمعیتراميدهند(ثانوی .)1983،
هاوکردهاتشکیل 


روس
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فرهنگها ميشود ،اجتناب کنند .هر چه بیشتر فرهنگها با هم

گوشهنشیني و يا طرد خرده

تعاملکنند،احتمالمحوعقايدکلیشه اینسبتبهيکديگروتحققشهروندیباحفظواحترام

ترصورتميگیرد.


تروسريع

بهپیشینهفرهنگيافراد،يعنيتحققجريانادغامفرهنگي،راحت
واقعیتايناستکهارامنۀموردبررسيدراينتحقیقعالوهبرعواملفرهنگياجتماعخودشان
به نقش نهادهای اجتماعي اشاره دارند و نقش آن را در تعامالت برونگروهي بسیار پررنگ
ميبینند .

موسسهها و باشگاههای فرهنگي و ورزشي ارامنه از نهادهای تأثیرگذار بر جامعه ارمني
ایکهدراينعرصههاحتيدرسطحملّيمقامآوردندابتدااز


شهرتهرانهستند.اغلبارامنه
هایارمنينشین

دورزششدهاند.تعداداينموسسهها زياداستواکثراًدرمحله

اينطريقوار
مهمترين  آنهاباشگاهفرهنگيوورزشيآرارات،سیپان،رافي،آرمن،آبويان
قراردارند.برخياز 
گوينددراينباشگاههاازآزادیاجتماعيبیشتریبرخوردارهستندوبههمین


هستند.ارامنهمي
راحتتر“ است.آنهاهمچنینازفعالیتخودشانو
دلیلفعالیتهایورزشيوهنریبرايشان” 

هادوربودنازارتباطبااعضایجامعهبزرگترراضيهستند.جالب


فرزندانشاندراينباشگاه
اينجا است که نهادهای رسمي برای مخفي کردن برخي ابعاد فرهنگ ارامنه از ديد جامعه
بزرگتر از اين مسئله حمايت ميکنند به طور مثال بر درب ورودی هر يک از اين باشگاهها

نوشته شده است :مخصوص اقلیتهای مذهبي .به عبارتي ميتوان گفت اين باشگاهها توافق
ارزشهایمدني
خاموشياستبینارامنهودولتکهنتیجهآنهرچهباشدبهقولپاتنام1مقوّم 
وشهروندینیستوانسجاماجتماعيراتهديدميکند .

جمعیتارامنهوقتزيادیرادراينباشگاههاميگذرانندوبهتعبیریدرآنهااجتماعي

ميشوند .اين مسئله با توجه به اينکه اغلب اين باشگاهها از طرف شورای خلیفهگری ارامنه

کندوميتواندتااندازهزيادینگرش

العادهایپیدامي
فوق 
مديريتميشودقدرتتأثیرگذاری  

هارانسبتبهجامعهبزرگترشکلبدهد.شايان ذکراستکهرویآوردنبهنهادهای


ارمني
عمومينیزگاهياوقاتمنجربهايجادفشاراجتماعيبهخصوصازناحیهاطرافیانوآشنايان
ميشود .

مدارسوکلیسایارمنينیزچنیننقشيايفاميکنند.نقشمدارسارمنيزبانبهحدی
استکهبسیاریازارامنهحتيبعدازاخذمدرکديپلمرشتهزبانوادبیاتارمنيرابرایادامه
تحصیلدردانشگاهانتخابميکنند .

ازدواج درونگروهي و بستۀ ارامنه به دلیل عدم اجازه کلیسا تقويت ميشود .از طرف
ديگر،طبقحقوقمدنيجمهوریاسالميايراننیز،زوجینتنهادريکحالتميتوانند(البته

تجويز نمي شود) بعد از ازدواج به کیش خود بمانند که طرف مرد مسلمان باشد و طرف زن
Putnam

1
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.دراينصورتنیزمسائلمربوطبهطالقوحضانتفرزندبهشکلتبعیضآمیزیبه

غیرمسلمان
1
هایبینگروهيرابادشواریمواجهميسازد  .


خواهدبودوهمینمسئلهازدواج
نفعمرد
عواملمتعددیسببشده اندتاارامنههويتخودراازخطرانحاللدردياسپوراحفظ

کنندمانندمدرسه،صنعتچاپونهادهایاجتماعيواقتصادیوکلیسا.نهادکلیسابهويژهدر
شرايطتضعیفنهادها یاجتماعيارمنيچهدرداخلسرزمینارمنستانوچهدرخارجازآنو

بودهاست.کلیساخزانهونگهدارفرهنگسنتيارامنهاستواز

درمیانارامنهبهشدتأثیرگذار 
طريق مراسمي که در باال به آنها اشاره شد هويت ارمني را زنده نگه ميدارد .در ايران در
سالهای  12ـ  1916خورشیدی در نتیجه سیاستهای مرکزگرايي و تمايل به يکسانسازی

فرهنگيبهصورتتمايالتملي گرايانهومقابلهشديدبافرهنگوادبیاتغیرفارسيبسیاریاز
مدارسارمنيتعطیلشدهبودنداينکلیساهابودندکهبابرپاييکالسهایدرسهمچنانزبان

کردند.اولینمدارسوبنیادهایخیريهارمنيبابودجه


وزانارائهمي
ومعارفارمنيرابهدانشآم

وهماهنگيکلیساايجادميشدند(هوويان.)1984،درواقعکلیسایرسوليچهدرايرانوچه

در ديگر مناطق جهان زماني که پیروان خود را با تنگنا و فشارهای اجتماعي روبهرو ميديده
استبهکمکآنهاشتاف تهاست.اهمیتاينمسئلهازآنجااستکهکلیساتنهامکانيدينيبرای
ارمنیاننیستبلکهدردورههاييبنابهشرايطاجتماعيکارکردهایديگرینیزداشتهاست .

ارامنه از تبعیضهای اجتماعي رنج ميبرند که نهادهای جامعه بزرگتر به دلیل
هایطرداجتماعياعمالميکن ند.دلیلاينامربیشازهرچیزضعفجامعهايرانبه


سیاست
لحاظتشکیالتمدني،وجودبرخيازمواردمبهمدرقانوناساسيونیزعدمتبعیترفتاراداری
فرهنگهارا محدودساختهاست.طرحاين


هاوخرده
با قوانیناساسياستکه فعالیتاقلیت
مسئلهازايننظرمهماستکهبحثبرسر اصولشهروندیتنهاازطريقتقويتجامعهمدني
ایکهسلیقههاواختالفاتشخصيوگروهيدرآننهادينهشدهاستو


يعنيجامعه
معنادارد؛
امکانفعالیتبرایهريکازگروههادرچهارچوبقوانینوجوددارد .
تهای قومي و
قانون اساسي کشور ما هر چند که آزادی عقايد و فعالیت را برای اقلی 
شدهفراهمميکند 2امامواردمبهمينیزوجودداردکهامکانانجام


مذهبيبهرسمیتشناخته
9
هابادشواریمواجهميسازد .بهعنواننمونه،دراصل26قانوناساسيآمدهاست


برخيفعالیت
تهایديني
هایسیاسيوصنفيوانجمنهایاسالمييااقلی 


ها،انجمن

احزاب،جمعیت
که ”
1

2

قانونمدنيجمهوریاسالميايران،مواد،1153همچنینبنگريدبه :

براینمونهبنگريدبهاصول .28،29،21،19،15
3
براینمونهبنگريدبهاصول .26،13،14

http://dad-law.blogfa.com/post-608.aspx
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شدهآزاد هستند،مشروطبهاينکهاصولاستقالل،آزادی،وحدتملي،موازيناسالميو


شناخته
اساس جمهوری اسالمي را نقض نکنند“؛ اما بر اساس يافتههای پژوهش برخي از رفتارهايي
پذيرفتهشدهدرنهادهایفرهنگيارمنيموازيناسالميسازگارنیست .

شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه بزرگتر نیز خارج از چهارچوبهای قانون اساسي،
توانبهشرايطتبعیضآمیزاستخدامي


کند.مي

هایدينيرامحدودمي

اختیاراتوفعالیتاقلیت
اشاره کرد که بر سر راه اقلیتهای ديني و ارامنه به طور خاص وجود دارد .برخي از
هاازدستدادهاند


دکهکارخودرادرنتیجههمینسیاست
هایارمنيبیانميکردن

اطالع 
رسان

هایدولتيبامشکلمواجههشدهاند .


ويابرایجذبدرنهاد
ارامنه از سیاست دخالت دولت در مدارس ارمني نیز به خصوص در زمینه معارف و
یفتری
هایاولانقالببهسختياجراميشدوهنوزهمبهشکلخف 


شناختدينيکهدرسال
وجوددارد،انتقادميکنند .


دوروبرسالهای  61بودکهمنسومابتداييبودم.قشنگيادمهستکهمدير

”
مدرسهماروعوضکردهبودندوبهجایاويکمسلمانگذاشتن...توهمینسالها

بود که ما را از خواندن ادبیات و معارفمان محروم کردند به همین دلیل  9ماه
مدرسههايمان بسته شد...هیچ اتفاقي هم نیفتاد...در کل من خودم مايل نیستم

يهايشان چند
استخدامدانشگاهبشوموليخیليازفارغالتحصیالنارمنيکهبعض 

تا مدرک لیسانس هم دارند در ادارات دولتي استخدام نميشوند .فرض کن مثالً
دولتبخواهدوامازدواجبدهدوبرایاينوامضامنمعتبروکارمندیهمبخواهد.
منِارمنينوعيکهنهخودمونهفامیلمکسيکارمنددولتنیستازحقّدريافت
ميشويم“ (لوريس 92،ساله،استاد
اينوامکهحقّشهروندیمابايدباشدمحروم 
دانشگاه) .


تعداد زيادی از ارامنه در سالهای پس از انقالب و در پي سیاستهای تبعیضآمیز
خلیفهگری

گفته شده به خارج از کشور مهاجرت کردند .لئون آهارونیان ،رئیس سابق شورای 

تهران،معتقداستجمعیتدانشآموزانمدارسارمنيدرايندورهتاسال 1986روندی روبه

هایارمنيرانتیجهميگیرد،تنهادرسال


کاهشداشتهاست،ویازاينمسئلهمهاجرتخانواده
61ـ 1961بهدنبالجنگتحمیليبسیاریازارامنهازجنوببهسمتتهرانمهاجرتکردندو
آموزاننسبتبهسالهایقبلافزايشپیداميکند(.آهارونیان.)522:1982،


جمعیتدانش
اتخاذ رويکرد طرد در مديريت تفاوتهای فرهنگي از طرف نهادهای عمومي منجر به
تنش و فشار در روابط بین فرهنگي ميشود و مهمتر از اين ايجادکننده فاصله است .به قول
هایفرهنگينقشيسازندهدرجامعهبزرگترايفاکند


ريچمونددراينصورتبهجایآنکهگروه
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و تفاوتهای فرهنگي را به عنوان سرمايه اجتماعي تلقي کنند ،از متن جامعه کنارهگیری
ميکنندوبهتدريجدربرابرآنموضعيواکنشيميگیرندوطبعاًاينقضیهباگفتمانشهروندی

همخوانيندارد .


نتیجهگیری
عواملتأثیرگذار برروابطبینفرهنگيارامنهونسبتآنباتحققشهروندیدراينتحقیقمورد
درونگروهي ارامنهدرتحلیللحاظشود.ارامنه
بررسيقرارگرفتودرسعيشدتفاوتهای 

دلبستگي دارندامادرکنارآنسابقهزندگيآنهابهمدتچندنسلدرايران
نسبتبهارمنستان 
سرمايه اجتماعي و حافظه تاريخي برايشان به وجود آورده و آنها را از لحاظ اقتصادی به اين
اند.ميتواندرذهنآنها


کشورپیوندزدهاست.دراينمعناآنهابهزندگيدرايرانعادتکرده
دغدغه نسبت به سرنوشت ايران را نیز سراغ گرفت .با اين وجود ،ارامنه به واسطه تفاوت
فرهنگيشان با جامعه بزرگتر که اتفاقاً حفظ آنها برايشان مهم است ،در تعامالت خود

کنند.اينتفاوتهابیشترازخاللزبانومذهبونیزالگوهایرفتاریو

احتیاطآمیزرفتارمي

اقامت نمود مييابد و مناسبات ارامنه را با جامعه بزرگتر جهت ميدهد .اقامت طوالني مدت
ارامنهدرايرانسببشدهاستآنهابهلحاظنگرشيورفتاریباجامعهبزرگتربهيکرابطهبا

ایمحافظهکارانهدستدارد.ازاين


ثباتوهنجارمندیدستپیداکنند،اينرابطهعمدتارويه
توانگفتبرخيازرفتارهایاجتماعيارامنهدرجامعهبزرگترجنبهمصلحتيو ظاهری


نظرمي
المثلهایارمنيکهدربارهروابطآنهاباجامعه
بهخودگرفتهاست.بهعنواننمونه،برخيضرب 

رمنيهااست.
تروجودداردنشاندهندۀتوجهواهمیتبهفاصلهاجتماعيآنهاباغیرا 


بزرگ
نقشنهادهایاجتماعينیزدرتعامالتارامنهبااعضایديگرگروههاتأثیر داشتهاستو
درونگروهيارامنه
سهها 
ارمنيدورنگهميدارد.ايننهادهادرحقیقتموس 


آنهاراازتعاملباغیر
تميکنند.دراينمیان

و)...هستندکهدرزمینههایمختلفيفعالی

(کلیسا،مدرسه،باشگاهها 
هایاجتماعيجامعهبزرگ ترهمبههمیناندازهجدیاست.بهعنواننمونه،قانون


نقشساختار
مردمنهاد ميتوانند در زمینه نهادينهسازی حضور
اساسي و يا قوانین مربوط به انجمنهای  
اقلیتهایقوميومهاجراندرجامعهايرانمؤثرباشند .

هبهواسطهدانشگاه،تجارتوبازارکاروهنرتوانستهاندازباورهایفرهنگي

ارامنهایک

گروهيفاصلهبگیرند،فشارفرهنگيکمتریرادرتعامالتبینفرهنگيتجربهکنند.


منفيدرون
دلبستگي بهفرهنگارمنيبرايشانتنهايکنوع
رسانهایاينتحقیقکه 
افرادینظیراطالع 

ابرازهويتاس تواگربهعنوانمانعيبرایپیشرفتوشکوفاييفردیعملکند،تعصباستو
مورد پذيرش نیست .به نظر مي رسد اين افراد به الگوی ادغام فرهنگي و گفتمان شهروندی
هایمدنيحقوقاقلیتهاپاسداشتهشودتااين


بايستدرکنارتقويتنهاد
نزديکترباشند.مي
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باور ايجاد نشوند ک ه برای يکساني با جامعه در اجبار هستند .مسئله ادغام فرهنگي جرياني
براستودرنهايتاينافرادهستندکهتصمیمميگیرندچهزمانيوچگونهخودرادر


زمان
هایاجتماعيوفرهنگيجامعهبزرگترببینند.اينمسئلهبهويژهدررابطهبا


ارتباطبافعالیت
هاجدیتراستوهرگونه اجباربرافراددراينرابطه


درونهريکازاقلیت
افرادمنزویتردر 

توانبهازبینبردنعقايدکلیشهایجامعه


متناقضاصلحقوقشهروندیاست.ایگونهمي
هاياریرساندوآنهابادنیایفراقوميشانآشناکرد .


تروخودقومیت

بزرگ
پیشنهادکلیدیاينتحقیقايناست کههرگونهاقداميچهازطرفساختاراجتماعي
گروهيارامنهوچهازطرفجامعهبزرگتربرایجداساختنارامنهازوابستگيمطلقبه


درون
جامعهارمنيوايجادتعامل باجامعهبزرگترتقويتشود.دراينصورتارامنههم”ارمني“
عخودشانراحفظميکنندوهمتعاملمؤثر

باقيميمانندومیراثغنيواحساستعلقاجتما

وسازندهباجامعهبزرگ تردارند.بسیاریازارامنهکهدرسطحمليفعالیتودرتخصصخود

طرازاولهستندوايننشانميدهندکهفرهنگارمنيمستعدپذيرشتعاملباجامعهبیروني
است.
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منابع
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