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دهكيچ
ـ رانيان ا يه روابط م  كد  يآين بر م  ي چن ي باستان يخياز اسناد تار   يخي تـار  يان و ارامنـه دارا    ي

ـ جاد  يان آنها ا  يق م ي عم يونديهن پ كن دو قوم    ي ا يگيهمسا. چند هزار ساله است    ـ رده  ك ه ك
ـ ران و ارمنستان    يروابط ا . آنها دارد  يم در مراودات فرهنگ   ك بس مح  ياشهير توانه ه از پـش   ك

ـ   ي، بر پا  چندهزار ساله برخوردار است    ـ يس،  يه ارتباطات فرهنگ نـه دو  يري ديخي و تـار ياس
ات كمـشتر .  باشـد  ي دو ملت استوار م    يرك و ف  يات معنو كن اشترا يه و همچن  يشور همسا ك

ـ يه تفـاوت د   ك آن قدر گسترده است      ي و فرهنگ  يخي، تار يياي، جغراف ينژاد  بـه چـشم     ين
ـ ن  يتـر يكرد نزد كتوان ادعا   ي م هكييخورد تا جا  ينم ـ     ك ـ  بـه ا   يشور از لحـاظ فرهنگ ، راني

 روابـط  يل هايت ها و پتانسيه ظرفكنست ي شود ايه مطرح م  كيحال سوال .ارمنستان است 
ـ ن ظرف ينون از ا  كا تا ي باشد و آ   يزان م يران و ارمنستان تا چه م     ي ا يفرهنگ ت هـا بـه نحـو      ي

ـ  نظر ن اساس در چارچوب   يبرا. احسن استفاده شده است    ـ  يه سـازه انگـار    ي ـ ه ا ي، فرض ن ي
ـ  د يونـدها يه بـا وجـود پ     كن نظر استوار است     ينوشتار بر ا   ـ  يري ـ  م ين فرهنگ ـ ان اي ران و ي

ـ       يهالي و پتانس  يتهاين وجود ظرف  يارمنستان و همچن   ـ ن ا ي بالقوه و بالفعل فـراوان ب ن دو  ي
نوشـتار  .  نبـوده اسـت  يران و ارمنستان درسطح قابل قبول ي ا ينون روابط فرهنگ  كتا،  شورك

يكـي ترونك و ال  ياتابخانـه ك و براساس منـابع      يلي تحل –يفيحاضر با استفاده از روش توص     
.افته استي شده و نگارش يگردآور
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مقدمه
ه توجه ك مطرح شد يپلماسيدي در ديردهاي نسبتا جديكستم رويمه قرن بيهاي ندر سال

ه ي توصياست خارجي را به مسئوالن و طراحان سيارهاي فرهنگكشتر بر راه يد بكيتر و تأافزون
ها  و تالش براي جذب ملتي و زباني، فرهنگيتي، هويخيهاي تارتيلذا استفاده از ظرف. ندكيم

بر . رها قرار گرفته استشوك در رأس برنامه ي سنتيپلماسينار دكن در ي نويپلماسيبا اصول د
، ياست خارجيارآمد و قابل انعطاف در سك ابزار يك به عنوان ي فرهنگيپلماسين اساس، ديا

جاد يها و اان ملتيش تفاهم ميها و به تبع آن افزاان دولتينه ساز ارتقاي سطح مناسبات ميزم
موزش زبان، مبادالت ، شامل آيپلماسين نوع دي ايابزارهاي اصل.  استيالمللنيصلح و ثبات ب

، تعامل نخبگان يآموزش- يهاي علماريكهنري، توسعه هم- ي، گسترش مبادالت فرهنگيآموزش
م يهاي مستقگر تماسي و ديات فرهنگكز براشتراكتمر،هاي فرامرزيجوامع، گسترش رسانه

.دآورنيگر را فراهم ميديكه بسترهاي مهم درك متقابل جوامع بشري از ك هستند يفرهنگ
نهيريات گسترده و دك اشترايه بر ستونهاكران و ارمنستان يپشتوانه چندهزار ساله روابط ا

ه ك باشد، باعث شده است ي استوار ميخي و تاريياي، جغرافي، نژادي، فرهنگيرك، فيمعنو
ن امر يهم. ارمنستان است، راني به ايشور از لحاظ فرهنگكن يتريكه نزدكبتوان ادعا نمود 

ه موجب كگر را فراهم آورده يديك از ي و ارمنيراني متقابل جوامع اك دريزم برا اليبسترها
يهاتين ظرفي از ايري ارمنستان با بهره گيران و جمهوري اي اسالميشده است تا جمهور

گر نقش يديكها از ه در اذهان جوامع آنكي مثبتكن ادراي و همچني و فرهنگيتيهو، يخيتار
.نديم نماكش مستحيش از پي بيا به خصوص از لحاظ فرهنگروابط خود ر، بسته است

 واحد يهاشه يه از ركيشور و ملتكران به عنوان دو يارتباط و مودت فرهنگي ارمنستان و ا
 برخوردارند در ازناي تاريخ هرگز قطع نشده است و حتي در يخي و سرنوشت مشابه تارييايآر

. ، پيوند فرهنگي همچنان موجود بوده استمواردي كه پيوند سياسي بين آنها بريده شده
ياي حوزة قفقاز و آسيشورهاك در ساختار ي و دگرگونير شوروي اتحاد جماهيبه دنبال فروپاش

بدنبال . نموداعالم استقالل ارمنستاني، جمهوريالديم1991 سپتامبر21خ يدر تار، يزكمر
هن كيوندهايد آمد تا پيمنستان پدران و ارية ايشور همساك دو ي شگرف براي، فرصتن تحوليا

.نديم نماكش مستحيش از پينه خود را بيريو د
گان قابل يران و ارمنستان به عنوان همساي ايه جمهوري اسالمك سال است 20ش از يب

 به 1991 دسامبر 21خ يران استقالل ارمنستان را در تاريا. ل شده انديگر تبديديكاعتماد براي 
شور تا به حال اختالفات كو از آن زمان به بعد، دو ) 120:1391،ييعطا(ت شناخت يرسم

يب صد هزار ارمنيدر حال حاضر، قر. ا رقابت اقتصادي با هم نداشته انديي، مذهبيمرزي، قوم
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 Moniqute and.( ن هستندكاري از آنها در تهران سايه بسكنند كي ميران زندگيدر ا
Racimora,2013,1-3( 

 را پشت سر گذاشته است، اما يادي زيب هايزار ساله دو ملت فراز و نشاگر چه روابط چند ه
 به نسل بعد منتقل شده و امروز يافته و از نسلير خود را ي همواره مسيروابط و تعامالت فرهنگ

 از بوته يرانيا-يروابط ارمن. مي دو ملت هستيرات متقابل فرهنگي از تاثيراث غنيشاهد م
 و عالقه به توسعه را از خود نشان داده يدارير پايست سال اخي بيشات زمان گذشته و طيآزما

ن و يري و روابط ديخيل سابقه تاريشور، به دلكن دو ي بيكپلماتي روابط دياز آغاز برقرار. است
 برخوردار بوده ين ارتباط همواره از روند صعودي، اي و هنريادبـيات فرهنگكن اشترايهمچن
شتر و گسترده تر يه بين دو ملت و دولت همساي بي عاديهاونديپشه از ين روابط هميا. است

 از عوامل يكيز ي دو ملت ني، مناسبات دوستي و اقتصاديكير از عوامل استراتژي به غ.بوده است
يشه هاياند. روديران و ارمنستان به شمار مي ايشورهاكيمهم در توسعه روابط حسن همجوار

يكي و ژئوپلتيخيتار-يگاه خود در بعد فرهنگين و نگاه آنها به جاايرانيانه ارامنه و ايگرايمل
 وجود ياديشور صفحات روشن زكت دو كر مشاريدر مس.  داشته استيات فراوانكشه مشتريهم

.ردندكي بروز مينيالت عك مشي گاهيداشتند ول
ان ي مي روابط فرهنگيهاليها و پتانستيش رو درصدد است تا ظرفينوشتار پ

ه يشور را از منظر نظرك دو ي ارمنستان و تعامالت فرهنگيران و جمهورياياسالميورجمه
.دين نمايي تبيانگارسازه

ي و نظريچارچوب مفهوم
شورها در كت روابط ين ماهي از تحوالت و همچنيترقيتوان شناخت عميات مي نظركمكبا 

ن و يه بهترك بر آنست يعه در هر پژوهش سكپر واضح است . سب نمودكيالمللنيعرصه ب
 بهتر مسئله پژوهش انتخاب گردد، اما با توجه به يين و پاسخگويي تبيه براين نظريتريكنزد

امل كيين و پاسخگوييت تبي و قابلييالملل توانانيات روابط بي از نظريكچ يه هكت ين واقعيا
ه كن مطلب ين ايگران مختلف ندارند و همچنين بازينش را در بك روند و يك وقوع ييچرا

ن يبر هم، ستيات متفاوت نگري گوناگون و با استفاده از نظرياي از زوايتوان به موضوع خاصيم
 بالقوه فراوان در روابط يهاليها و پتانستي وجود ظرفيين چرايي تبين نوشتار براياساس در ا

. بهره برده شده است يانگاره سازهيران و ارمنستان، از نظري ايفرهنگ
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يانگارهساز
ن الملل بوده است يل روابط بيه و تحليدي در نظريرد جديك شاهد سر بر آوردن رو1990دهه 

افتهاي يانگاري از جمله رهسازه. ل شده استيالملل تبدني روابط بييهاي اصل از تئوريكيه به ك
 شود مسائل عمدهيالملل است و امروزه تالش مني و روابط بيد در مطالعات اجتماعيجد

. گرددي دولت ها با استفاده از آن بررسياست و روابط خارجيالملل از جمله سنياست بيس
ند و به كن دوران افي ايكه خود را بر تمام مباحث استراتژي ساييگرادر دوران جنگ سرد واقع

ه قرار ي به شدت در حاشيكل رفتارهاي استراتژيح و تحلي در تشريهاي فرهنگهيخصوص نظر
ان در يگرا واقعير شوروي و ناتواني اتحاد جماهيبا فروپاش ). 9، 1390، يداله خانعب(گرفتند 

ن دست از يف اين تضعيهاي خود، و همچنن واقعه بر اساس آموزهي اينيش بيل و پيتحل
انگارانه جان گرفتن و موجب ظهور نقش فرهنگ در  و سازهي فرهنگيهاهيمجددا نظر، اتينظر

 شود، سعى ياد ميه يه از آن به عنوان فرانظركانگاري رد سازهيكر رود.ن الملل شد يروابط ب
است يت و رفتار دولت در سيه با هوكاست و جامعه داخلى يگردد تا مختصات فرهنگ، سيم

 ). 56، 1390، يعبداله خان(رند يند مورد بررسى قرارگكيدا ميجهانى ارتباط پ
ن است ي نشان دهنده اي و روابط فرهنگيماسپلي آن با ديسنجمروري بر مباحث فوق و نسبت

سه با يشتري در مقايت بي از قابلي معرفتيشناختهاي جامعهشهيانگاري با ره سازهيه نظرك
 و توماس 1تر برگر يپ.  برخوردار استي و روابط فرهنگيپلماسين دييج براي تبيهاي راهينظر

 باز يدارشناسياگو و پديكتب شكبه مهاي آن شهيه ركه ين نظريالدي اي م70 در دهه 2من كال
يشناساي در جامعهرساله: تي واقعيرد اجتماعيك ساخت رو"تاب كف يگردد را با تاليم

 ). 1390،87، يخراسان( مطرح ساختند"شناخت 
ز يري و هنجاري نكه ساختارهاي فكن است يانگاري اشناسانه سازهين گزاره مهم هستينخست

هاي با معنا را نظاميت دارند ؛ زياهم) ان يمورد توجه نوواقع گرا(دي به اندازه ساختارهاي ما
ن يدوم. نندكر يط مادي خود را تفسيد محينشگران چگونه باكنند، كيف ميه تعركهستند 
ل كه منافع چگونه شكن يفهم ا. دهنديل مكها شنشكه به منافع و كها هستند تيگزاره هو

ه درست درك كگردد ي مي تلقيالمللنيهاي بدهياز پديعيف وسين طييد تبيلكرند، يگيم
گر يديكارگزاران و ساختارها به ك، ن گزارهيبراساس سوم. اندا مورد غفلت قرار گرفتهياند نشده

ه بر اساس كبل، ستنديانگاران، ساختارها در اصل مادي نبه نظر سازه. دهنديل مكمتقابال ش
ها و عادات مشترك هستند و هي شامل هنجارها، باورها، روهكاند،  بنا شدهيشيانداليتصور و خ

 و كي مقوله ادرايكشتر يانگاري بن سازهيبنابرا. امد مادي برخوردارندي پيكن وجود از يبا ا

1. Peter Ludwig Berger
2. Thomas Luckmann
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ت در ياست هويب، سين ترتيبد. انهيانه و فردگرايگرا موضوع اساسا مادييك است تا ياجتماع
ى را فراهم يهاتيز محدوديانات و نكدولت در خارج، امت و منافع و رفتارهاى يداخل براى هو

ت ملى در داخل براى ي نوع هويكق يازمند است تا از طرين رو، دولت نياز ا.  آورديم
ند كر مى گذارد عمل يت آن در خارج، تأثيه روى هوكدن به اقتدار استخراجى يت بخشيمشروع

 ).258- 248، 1385ونت، (
ت و فرهنگ ياسى فرد و جامعه بر اساس هويها و رفتارهاى سنشكد، دارنيان ميانگاران بسازه

ن يا. اى مختلف استشورى به گونهكت در هر يساخت هو. شوديآن جامعه، صورت بندى م
است در سطح يان فرهنگ و حوزه هاى مختلف، از جمله قدرت و سيمهم، موجب شد رابطه م

الملل قرار نياست بيالملل و سنيروابط بانون توجه محققان كدا شده و در يالمللى هونيب
 ). 263 ،1390رزاده،يمش(رديگ

انگارى، توجه به ساختارهاى فرهنگى و ه سازهيى از مختصات عمده نظريك، يلكبه طور 
ه به كها هستند ط،انگارهين شرايه حتى در اكنار عنصر مادى است به گونه اى كهنجارى در 

ل كده و هنجارها در تشيت، معنا بخشين و جمعي، سرزمحاتيعناصر مادى قدرت، مانند تسل
د تا يد ديه باكن است يت دارد اين حوزه، اهميآنچه در ا.منافع، داراى نقش عمده اى هستند

انگارى، چارچوبى ه سازهينظر. المللى تناقض وجود داردنيان هنجارهاى داخلى و بيچه اندازه، م
ه كها و هنجارهاى داخلى و خارجى است  ارزشنين تناقضات هنجارى بيبراى فهم و درك ا

ل آنها به فرهنگى ين هنجارها و تبديردن اكيكاست خارجى را موظف به نزديدستگاه س
ري و ي اميصالح(ند كي ميجاد تعامالت و مناسبات دوستانه در عرصه جهانيمشترك، جهت ا

 ).53 : 1389محمدي، 
م يتوانيه مك هستند ييهاتيانگارانه، دولتها موجود تئوري سازهيه پرداز اصلياز نظر ونت، نظر

 ).325، 1384ونت، (م ينك را منتسب يت و منافعيبه آنها هو
د آنها همراه ي با بازتولييهاهيشوند، چه هنجارها و رويتها ساخته مين هويه چگونه اكنيدرك ا

تب برسازي را ك مي از برنامه پژوهشيسازند، بخش مهميگر را ميديكاست و چگونه آنها 
ت ياست هويري از سيتب برسازي بر آن است تفسكم ). 475، 1385هوپف، (دهد يل مكيتش

ه يخ، هنجار،رويه چگونه فرهنگ، تاركند كن مسئله ارائه ي براي شناخت ايبه دست دهد و راه
است جهان ير سي در تفسيك به يكيناذهنيهاي بير همبستگيها و ارزشهاي مشترك و سا

 ).475، 1385هوپف، (ند نقش دار
 در ينشگران به طور جمعكه ك دارند ييهاهيشه در نظريت دولتها ريانگاران، هواز نظر سازه

ي جدا از بستر اجتماعيعني ماهوي، يلكتوان به شيتها را نميهو. گران دارنديمورد خودشان و د
آنها ذاتا . نندكيب مسكت يه هوك است ي جمعيت در معانكنشگران با مشاركرد، كف يآنها تعر
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نشگر با در نظر گرفتن كه كياي از معاند به عنوان مجموعهياي هستند و بااموري رابطه
خضري، ( شوند يدهد، تلقي به خود نسبت مي به عنوان ابژه اجتماعيعنيگران، يانداز دچشم

1388،82.( 
ن را بر اساس يريدولت سا. نندكي مين را به ما معرفيريز سايگران و نيتها ما را به خود و ديهو
ق اعمال يه به طور همزمان از طركيرده، در حالكدهد درك يه او به آنها نسبت مكيتيهو

 ).225، 1384قوام، (ند كيش مبادرت ميت خويد هوي روزانه به بازتولياجتماع
ه ي بر پانشگران،كگر يزها، از جمله ديه مردم نسبت به چكانگاري است ن سازهيادين اصل بنيا

گرى به عنوان يهر باز.  )36، 1385ونت، (ننديكشان دارند، عمل ميزها برايه آن چكيمعان
گران را براساس همان ياي از خود دارد و مناسبات خود با دژهيت، فهم و انتظار وي هويكحامل 

نقش مهمى ) خود(گر ي بازيكت يرى هويگلكز در شيگرى نيد. بخشديل مكفهم و نقش ش
ى يبر اساس چشم انداز، انتظار و برداشت و شناسا) خود( چون بخش اعظم رفتار ما دارد؛

بندى من از گرى از آن رفتار و باالخره، جمعيمعناى رفتار من و ادراك د. رديگيل مكگرى شيد
ن يب، ن اساسيبر ا. دهنديل مكيگر را تشيل دهنده رفتار بازكيه تشيگرى، سه پايبرداشت د

ر يگرى در رابطه با سايقى وجود دارد، چون هر بازيگران ربط وثياست بازي سم ويت و تصميهو
ن كه ممك(هاست ن برداشتيهاى خاصى دارد و بر اساس همگران و درباره آنها برداشتيباز

زان ينوع و م. ندكاست گذارى مىيرده و سكد يه منافع خاصى تولك)رواقعى باشنديامالً غكاست 
گر يدام بازكسى خودى و كه چه كر است ين تفسيادى تابع اي حدود زگران تايان بازيتعامل م

 ) .1385،8، ينصر(دگر ماست 
اي براي ت دارد، نشا نهيه از وضعكي بر اساس برداشت"خود"ه چگونه كدهد يح ميونت توض

ند و كير ميت تفسين نشانه را بر مبناي برداشت خودش از وضعيگري ايفرستد و ديگري ميد
ند خلق يامل و فراكرا ، "يعمل اجتماع"ردن و پاسخ دادن كريدادن، تفسند عالمتين فرآيا

ل كگري شيت خود و ديه هوكن تعامل است يند و در اكي را آغاز مياالذهاننيمعناهاي ب
نند و كي مي معرفيكا شريب يگر را به صورت دشمن، رقيديكن روند دولتها يدر ا. رديگيم
 ).1388،82خضري، (شود ي ميا دوستانه تلقيزيدآميهاي آنها تهدنشك

ن الملل را قابل يت موجود نظام بيه دولتها و ملتها، وضعكهاست ين تصورات و تلقيه ايدر سا
ا حفظ نظم موجود ير يين تصورات در صدد تغيابند و با اييرقابل تحمل ميا غيتحمل 

ن يشدت و ضعف ا. نندكيم م اقدايگريه ديشوند و بر علي متحد ميشوركند، با يآيبرم
نند، كيدار مها را براي خود معناتيآنها موقع. ز به تصورات بسته استيها نيها و دشمنيدوست
الم كيكنند و در كي ميازهاي خود را بازشناسيها و نف و ضرورتيهاي نفوذ خود را تعرحوزه

 ).220، 1386، ياظمك و يمتق(سازند ي خود را مياست خارجيس
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، به صورت ياست خارجيهاي سشي از جمله گرايهاي اجتماعدهي پديانگاران تمامراي سازهب
ت يشور در مورد طرف مقابل و وضعكهاي دو مين شامل تصميشوند و اي برساخته مياجتماع

ت موجود در روابط يدهد وضعيها نشان مي نظرسنجي برخيبررس. شوديز ميشور نكروابط دو 
م يگر، تصميبه عبارت د. ستيشور نكان مردمان دو يباط با نگرشهاي جاري مارتيشور، بكدو 

هاي جاري در آن جوامع مرتبط شه ها و برداشتيشور با اندكريهاي موجود در هر يها و جهت گ
 با ارزشهاي برساخته شده در يشور به نوعكاستهاي دو يان سي مي و ناهمخوانياست و همخوان

).94، 1388، يميسل(ندكيدا مي پز ارتباطيدرون آن جامعه ن
ل ين رو، درك درست آنها براي تحليدهد و از ايل مكگران را شينش بازكتها، منافع و يهو
اي روشمند ي احيانگاري در پسازه.  استياتيگران حي بازين المللي و رفتار بياست خارجيس

توجه مسئله . د بود خواهياست خارجيل سي و هنجارها در تحليده ها و الگوهاي ذهنينقش ا
 مورد در ياست خارجي به سيدهلكگران در شي از خود و د"يرهاي ذهنيتصو"نقش 

ياسي نظام س"تيهو"ق قرارگرفتن مسئله ين مسئله از طريا. انگار بوده استهاي سازهليتحل
زي كده مريه اكت است يبا محور قرارگرفتن هو. ابديي تحقق مياست خارجيل سيز تحلكمر

است يه سيابد و نظرييت به عنوان قوام بخش نظام تحقق مي بر قراردادن ذهنيگاري مبنانسازه
 ).220، 1386، ياظمك و يمتق(شودين مكانگاري مم سازهيخارج

نه يريات گسترده و دك مانند اشتراك مشتريهاوقتي به صورت تاريخي برخي هنجارها و ارزش
، حسن هم جواري و احساس دوستي با يخيتار و ييايجغراف، ينژاد، يفرهنگ، يركف، يمعنو

رفت و آمد آسان و ديد و بازديد از كشورهاي ، هدف رفع نيارهاي يكديگر در زمان احتياج
عالقه مردم ، ي در زبان ارمنيپهلو-ييكديگر، وجود بيش از هزار و چهارصد كلمه فارس

هور وي شاهنامه، وجود ارمنستان به برخي شاعران مشهور ايراني به ويژه فردوسي و كتاب مش
كند كه بر اساس اين هنجارها، هاي يكديگر در دوكشور و بسياري موارد ديگر حكم مياقليت

ه نشان دهنده كنيهاي مشترك كه مورد تأكيد سازه انگاران است، عالوه بر اهويتها و ارزش
ها و يراكت هميد لزوم گسترش و تقوكمو،  دو كشور استي فراوان روابط فرهنگيهاتيظرف

.. باشديز مين دو ني ايروابط فرهنگ
 از يراني و ايه جوامع ارمنكي مثبتكن ادراياين نوع ارزش هاي مشترك غير مادي و همچن

انديشي مشترك و گيران دو كشور تأثيرگذار است وآنها را به همگر دارند، در ذهن تصميميديك
 نظريه سازه انگاري با توجه به بنابراين. كندهمكاري به سوي منافع مشترك هدايت مي

يسازي روابط فرهنگتواند در چارچوبهاي فرهنگي، ارزشي و هنجاري ميها و اشتراكنزديكي
 ايران و ارمنستان را با توجه به يشور مورد استفاده قرار گيرد و مي تواند روابط فرهنگكدو 

.اشتراك هاي موجود بهتر توضيح دهد
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ران و ي اين روابط فرهنگيشور و همچنك دو يخي روابط تاريررسن نوشتار با بيدر ادامه ا
يخيتار-ي فرهنگيهاات و ارزشك از اشتراي به برخي، نگاهي شورويارمنستان پس از فروپاش

.م انداختيان و ارامنه خواهيراني اكمشتر

ش از استقالليران و ارمنستان در دوره پيروابط ا
ان همجوار از جمله پادشاه ي از فرمانرواياز اتحاد با برخپس ،  دولت مادي سردار پارت،وروشك

 هگمتانه را به تصرف يعني، تخت آنانيست دهد و پاك، سرانجام موفق شد مادها را شارمنستان
رد كس يران تاسين نام در اي به همياان بود،سلسلهيفه هخامنشيدر آورد و چون خود از طا

).138-137 ،1372رشمن،يگ(
آمد پادشاهان يوروش به حساب مكه مادها از متحدان يارمنستان در مبارزه عله كيياز آنجا

 خاص يع دولتيگر مطيابند و ديه استقالل خود را باز كد داشتند يشور امكن يا
طره ي تحت سير نواحيز مانند ساي ارمنستان نياما به زود). 129 ،1963ان،يپارسام(نباشند

يار قرار دادن بخشيات و در اختيبور به پرداخت مالن دولت و مجيع ايان مطيومت هخامنشكح
).139 ،1342ماله،( شديان خود در زمان جنگ به دولت هخامنشياعظم از سپاه

خ او از منابع يه تارك،  چون هرودوتيوروش مورخانك فتح ارمنستان به دست يدر مورد چگونگ
ه ارمنستان كن علت يدبه ايشا.رده اندكان ني بي شود، مطلب چندانين دوره محسوب مي اياصل

 مادها به دست ي رفته لذا پس از فروپاشين دولت به شمار ميطره مادها و جزو قلمرو ايتحت س
وروش به ارمنستان كيشكركدر مورد لش. آمده استيد تحت نفوذ و قدرت او در ميوروش باك

ه يوروش علكان با ه آن هم مربوط به زمان اتحاد ارمنستكرده كان ي را بي مطالب1تنها گزنفون
ات كوروش جزو مستملكه ارمنستان در دوره كنيبه هر حال، آنچه مسلم است ا. مادهاست
 بابل را ي توسعه طلبانه خود به زوديهااستيوروش بنابر سك.  رفتيان به شمار ميهخامنش

ه منشور معروف خود در كان بود كن ميرد و در همكيز تصرف و در معبد بزرگ آن تاجگذارين
ن امر به طور قطع شامل يه اكرد ك مذهب و حقوق ملل مغلوب را صادر ينه احترام به آزاديمز

).377-376 ،1373ا،يرنيپ(شديز مي نيملت ارمن
يومـت او تـا دوره پادشـاه   كدر دوران ح. ه قـدرت را بـه دسـت گرفـت         يمبوجكوروش  كپس از   

وش اول همـراه  يغاز سلطنت دار آ.  ماند ين باق يشيت ارمنستان همانند دوره پ    يوش اول وضع  يدار
ان قــرار  يه تحــت ســلطه هخامــش   كــ  بــود ي مختلفــ يهــا ني ســرزم يهــا بــا شــورش 

).152 ،1372رشمن،يگ(داشتند

1. Xenphon
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ند و ك را تصرف ي فراوانيهانيان دهد و سرزميها پاه موفق شد به شورشكنيوش پس از ايدار
م يومت خود تصمك در حيداريجاد ثبات و پاي سازد به منظور ايمه دولت هخامنشيآنها را ضم

د و خاص ي جدياوهير بود، به شينظيه در آن زمان در نوع خود بك، يگرفت با مجموعه اقدامات
به . ندكشد، اداره يان متعدد ميها، اقوام و ادنيه شامل سرزمك را، يم هخامنشي عظييفرمانروا

يالت را به فردي اداره هر ارد وكم ي تقسييهاالتي را به اي هخامنشين منظور ابتدا امپراتوريا
 آن قدرت تام داشت يي و قضايومتكالت بود و در امور حيت همان ايه معموالً برخاسته از ملك

د قرار يالت ها را مورد بازدين اي اي تمامي شاه بازرسانيالبته، همه ساله از سو. ردكواگذار 
ها موظف به پرداخت التين ايا. رساندندي انجام امور را به اطالع شاه ميدادند و چگونگيم

توانستند مذهب و آداب و ي ميين فرمانرواي مختلف ايهاتين بودند و البته، ملي معيخراج
). 59- 47 ،1345دوالندلن،(نندكامالً حفظ كرسوم خود را 

الت ين ايزدهميد ارمنستان سيآي هرودوت بر ميهان اساس و بنابر آنچه از نوشتهيبر ا
يهان به صورتي معيست ساالنه خراجي بايه مك شد يان محسوب ميش هخامنييفرمانروا

).519 ،1343دورانت،(ردكيمختلف پرداخت م
الت يه به سلطنت رسد اكش از آنياو پ. وش سوم بودي دارين پادشاه سلسله هخامنشيآخر

مال كه با مردم ارمنستان درين ناحيومتش بر اكوش در دوران حيدار. ردكيارمنستان را اداره م
ه به مقام كني داشتند و از ايار دوست ميز او را بسيان نيرده بود لذا ارمنكعدل و مروت رفتار 

).29 ،1377ان،يپاسدرماج. (ردندكيت ميافته بود احساس رضاي دست يپادشاه
 بزرگ در سر يه اهدافكيندر مقدونكوش سوم مصادف شد با فتوحات اسيومت داركدوران ح

.  بوديشرويران در حال پين اي به طرف شرق و سرزمييصد جهان گشا پروراند و به قيم
).1294-2،1291 ،ج1373ا،يرنيپ(

رسد اما يان ميور به پاكران در دوره مذي ارمنستان و ايخيات تاركن نبرد مشتريافتن ايان يبا پا
.  استاتكن گونه مشتري از اياري بسيز شاهد نمونه هاي بعد نيهان دو ملت در دورهيخ ايتار

، ن دورهي از اسناد ايكيه در كاست ان يدوران صفو، هان دورهي از ايكي) 51 ،1963ان،يپارسام(
يي عمل در برپاي و آزادي مذهبيهايوجود آزاد، يان ارمنيحي مسيجاد مزاحمت براياز عدم ا

 ).50، 1388، يتقو( اد شده است يينيفات و مراسم ديتشر

وره پس از استقاللران و ارمنستان در ديروابط ا
ز ي نييبهايافت، اما دچار فراز و نشيه ابتدا به سرعت گسترش كنيران و ارمنستان با ايروابط ا

 اتحاد شوروي و استقالل دولت يط پس از فروپاشيجه شرايشور در نتكروابط دو . بوده است
يجمهوري اسالم). Sadeghzadeh,2006,122(  نداشتي توسعه چندانيهاي قفقاز جنوب
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. ت شناختيشور را به رسمكن يا1991 دسامبر 25ران سه ماه پس از استقالل ارمنستان، در يا
 با 1992 در منطقه در سال يتي و امنياسيران با توجه به داشتن مرز با ارمنستان و منافع سيا
ران جهت ي ارمنستان براي اييايت جغرافيموقع. ردك برقرار يكپلماتيشور روابط دكن يا

باغ، در  از بحران قرهيط ناشي، شرايفاي نقش مؤثر در قفقاز جنوبيت ايه اروپا و اهم بيدسترس
ت يبا توجه به موقع. ابديشور توسعه ك سبب شد مناسبات دو 1990 دهه ييسال هاي ابتدا

( ران هستنديارمنستان، ارامنه هم خواستار گسترش و توسعه روابط خود با ا
Sadeghzadeh,2008.(

9خ ي ارمنستان در تاري ايران و جمهوري اسالمي بين جمهورك روابط ديپلماتييره برقرايانيب
 ايران در ايروان ي اسالميمراسم افتتاح سفارت جمهور.  در تهران به امضاء رسيد1992فوريه 

ياردار جمهورك به عنوان ي بهرام قاسمي برگزار گرديد و به دنبال آن آقا1992در آوريل 
 ارمنستان در تهران ي سفارت جمهور1992در دسامبر . وان منصوب شد ايران در ايرياسالم

سفارت ( ارمنستان به تهران اعزام شد ياردار جمهورك واهان بابوريان به عنوان يافتتاح و آقا
).روانيران در ايا

 ارمنستان بر روابط دو ياست خارجيرد سك و عملي تحوالت داخل2000 تا1997در سال هاي 
شور كن ي اياركش همين افزايل و همچنيش مناسبت ارمنستان با اسرائيافزا. تر داشيشور تأثك

ه شاخص مهم كم يشور باشكاري هاي اقتصادي دو كاهش سطح همكبا ناتو با عث شد تا شاهد 
 مانند قدرت يد اقدام هاي داخليادشده بايعالوه بر عوامل . اهش حجم روابط تجاري بودكآن 

ها ز افزوداما با رفع سوءتفاهميمه ارمنستان را نكأت حايب در هان هاي طرفدار غريگرفتن جر
( افته است يز توسعه يشور نكگر مناسبات آنها بهبود و روند روابط دو يشور، بار دكن دو يب

Novikova,2000,60.(
ق روابط خود ياند و براي گسترش و تعماري پرداختهكهاي مختلف به همنهيشور در زمكدو 

در سفر محمود احمدي نژاد در سال . رده اندكهاي متعددي را امضا وافقتنامهقراردادها و م
هاي راهبردي مانند راهĤهن، ري طرحيگيت پيشور بر اهمكز هر دو ي به ارمنستان ن2007

س سد و يشگاه، خطوط انتقال گاز و برق، حمل و نقل، استفاده بهتر از آب ارس و تأسيپاال
ي، سرماينسولك و كيادداشت تفاهم در بخشهاي اقتصادي، بانيامضاي . ردندكد كيروگاه تأين

ران در ي ايروگاه بادي از سوي بخش خصوصيهاي مشترك و ساختن ناريكهگذاري، هم
س يير. س جمهور به ارمنستان بودييگر دستاوردهاي سفر ريه مشترك از ديانيارمنستان و ب

ق يشور براي تعمكي مرزي دو ها و تجاري و استانكيران گسترش روابط بانيجمهوري ا
ش يشور، با گشاكهاي دو اريكل در جهت گسترش همين دليهماو به. د دانستيمناسبات مف

ز بر يس جمهوري ارمنستان نييان ريوچاركروبرت . ردكز موافقت ينسولگري ارمنستان در تبرك
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ون يسيمكت يعالان با اشاره به فيوچارك. ردكد كيروان تأيجانبه روابط تهران و اتوسعه همه
روان براي توسعه روابط با تهران در ابعاد مختلف يا: ردكح يشور تصركاري دو كمشترك هم

اري در ساخت كن هميان همچنيوچارك. د برطرف شوديل دارد و همه موانع بايطور جدي تمابه
 ).Senhurt,2012(ران را خواستار شد يروگاه در ارمنستان از سوي ايسد و ن

ف يت در مراسم تحلكان رهبر ارمنستان به منظور شري سرژ سارگس2013ال در ماه اوت س
ر يف وزين ظريهمچن.  به عمل آوردياركدار يران ديد، از ايس جمهور جدي رئيحسن روحان
احتمال ،  ارمنستانيرد و با دعوت رسمك به ارمنستان سفر 2015ران در سال يامورخارجه ا

.منستان سفر داشته باشد به ار2015 در سال يه روحانكرود يم
بان بوده اند، به ي از مناقشه قراباغ دست به گري ناشيه با مسائل اقتصادكييارمنستان در سالها

 مدبرانه و متوازن يهااستيل سيند و به دلك خارج ارتباط برقرار يايران توانست با دني اكمك
).ويران آريا(داشته باشد  را درمجاورت خود يه خوبيران توانست دوست و همسايدولتمردان ا

 ارمنستان يران و جمهوري اي اسالمي جمهوريروابط فرهنگ
مقدمه

ات كن اشتراين و همچنيري و روابط ديخيل سابقة تاريبه دل، ي پس از فروپاشي سالهايدر ط
 سفارت ياركن موضوعات ي در ارمنستان از مهمتري،گسترش زبان فارسي و هنري ـ ادبيفرهنگ

. ردندكت ياست حماين سيز از اي ارمنستان ني و علميمحافل دولت. ران شدي اي اسالميجمهور
 توافقنامه يامضاء و اجرا، ميتنظ، يريگيپ، يشور شامل بررسك دو ي فرهنگيتهايعمده فعال

يتوسعه و گسترش زبان ارمن، ي و هنريفرهنگ-ي علميهائتياحترام متقابل ه، ي فرهنگيها
ز ك در مرايران شناسيقات ايانجام تحق، ي و دانشگاهي علميهاياركهم، شوركدر هر دو 

چاپ و انتشار ، ي و فرهنگيترجمه و چاپ آثار علم، س باشگاه مهريتاس،  ارمنستانيدانشگاه
يهاياركهم، ي دانشگاهينارهاي سميبرگزار، )مان يپ، انيمهر و پارس ( يات ادوارينشر

ي رسانه ايهاياركهم، روانيبود اكها و مسجد هتابخانه در دانشگاكز يجاد و تجهيا، يجهانگرد
، 1388، تاب سبز ارمنستانك(. بوده استي ورزشيهايارك و هميونيزي تلويهاد برنامهيو تول
171( 

شورك دو ي فرهنگيهاتوافقنامه
يم و امضاي با تنظياشور در هر حوزهك دو يشروع روابط رسم، ن الملليه در عرف بكاز آنجا 
يهاياركر توسعه هميننده مسكرد تا مشخص ي گيان آنها صورت مي مي رسميهاهتوافقنام

ي فرهنگيارك همين موافقتنامه رسمي اوليامضا،  منظم و مدون باشديارهاك با ارائه راهيآت
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د روابط ي بر خورشيطلوع، م1993/ ش1372ران و ارمنستان در سال يه اين مقامات بلندپايب
تاب سبز ك. ( ،بودي شورويران و ارمنستان پس از فروپاشي اي اسالمي جمهوريفرهنگ

 )173، 1384، ارمنستان

ي و فرهنگي علميهاز و انجمنكمرا
ي اسالمي جمهوري فرهنگيزني رايها از برنامهيكي، ران و ارمنستاني ايبا شروع روابط فرهنگ

- ي علميهاانونكو ها انجمن، زكل مراي از پتانسيريگ و بهرهييشناسا، ران در ارمنستانيا
ي براي فرهنگيها و باشگاهيهاانونكياندازن راهي حاضر در ارمنستان و همچنيفرهنگ

 توان به ي در ارمنستان مي فرهنگيزني راياز دستاوردها.  بوده استيشبرد امور فرهنگيپ
نار كدر " مهر "ران ي ا- ارمنستان ي و ارمنستان، باشگاه فرهنگراني اي دوستل انجمنكيتش
ه ،و يري و خيز فرهنگك زبان، مرايالمللني ارمنستان از جمله باشگاه بيز فرهنگك با مراياركهم

 )1390،ي فرهنگيزنيرا.( اشاره نمودي و آموزشيتيز تربكن مرايهمچن

 در ارمنستاني فرهنگيها هفتهيبرگزار
 ـ ي فرهنگيها هفتهيشور برگزاركن دو ي بي فرهنگيهاتي فعالي اساسي از محورهايكي
 مهم با يهاام مشخص سال و بنابر مناسبتيها در ان هفتهيه اكنيل ايبه دل.  استيهنر

ي علميز گردهايلم، ميتال، فيجي ديها، رسانهي، تجسميشي نماي، هنرهايقيموضوعات موس
همزمان با . گر استيديك فرهنگ دو ملت به ي معرفين فرصت برايشود، بهتريبرگزار م... و

شگاه و ي نمايي و برپايقي موسي اجراي مختلف از هنرمندان برايهائتيها هن هفتهي ايبرگزار
ي پل دوستي برقراري از محورهايكيه به منزلة كشوند يشور اعزام مكش به هر دو ي نماياجرا

 را ياركت مساعدت و هميز نهايران نينه دو دولت ارمنستان و اين زميدر ا. شور استكن دو يب
ر ينظي منطقه بيشورهاكن يد بتوان اذعان داشت در بيه شاكاند اشتهنون دكتا 

)1390،60راوند،يش.(است
يزني به همت را1395رماه يران در ارمنستان در تي اي اسالميلم جمهوري في هفتهيبرگزار
 باشد و در يران در ارمنستان مي اي فرهنگيهاتيفعالاز جمله ، راني اي اسالمي جمهوريفرهنگ

ش يشور به نماكن ي عالقمندان در اي برايراني منتخب ايهالمي از فيكيهر روز ، ن هفتهي ايط
يراني اي سنتيقين هفته موسيهمچن ) .1395، ارمنستان-ران ي ايانجمن دوست( د ي آيدر م

1395 خرداد 4ماه تا بهشتي ارد29 كشورمان از ي فرهنگيزني انتظار به همت رايهابا نام نغمه
)1395، يسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم.(ن برگزار شدروايدر ا
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ي و فرهنگيترجمه و چاپ آثار علم
، كيرايا شيان و آنانيونيكد آثار ژان مامينه فرهنگ و ادب باي در زميخيفات تارينار تالكدر 

"هاخ آلبانيتار" عالوه بر يالديدر قرن هشتم م. مييفزاي را بيدان و اخترشناس ارمنياضير
 هم از نرسس سوم ياثر، وسي نوشته لئونت" اعرابيهاخ جنگيتار" و يياتواكاالنكيف موسيتال

).1386،30ان،ياركمار(. ميدر دست دار
س يتاس، ير شوروي و با الحاق ارمنستان به اتحاد جماهيالديستم ميست قرن بيدر دهه ب

منستان منجر به ترجمه  اريز علمكها و مرا در دانشگاهيران شناسي و اي شرق شناسيهايرسك
 همچون يات فارسيآثار شاخص ادب، ن دورهي شد و در اي به زبان ارمنيات فارسيو چاپ آثار ادب

ام به زبان ي و خي خاقانيمولو،  همچون حافظيراني از شاعران اياريز اشعار بسيشاهنامه و ن
.  ترجمه و چاپ شدنديارمن

ران صورت يز در داخل اي نييهاتيفعال، ين به زبان ارمي فارسيدر خصوص ترجمه آثار ادب
ات ي و رباعيان شاهنامه فردوسيرزا در بي هوسپ ميهاتوان به ترجمهيه از جمله مكگرفته 

 از يريثكن جمع يهمچن.رد ك تازه اشاره يا برگي نوراج ي انجمن ادبتيز فعاليام و نيخ
ه حاصل كاند  برگرداندهيبه فارس را يسندگان ارمنيز بعضا آثار نويران ني ايسندگان ارمنينو

ده يران به چاپ رسي مطبوعات اينده در مجالت و صفحات ادبك آنان به صورت پرايهاتيفعال
 داشت و يژه به شعرارمني وينار ترجمه آثار شاعران جهان توجهكاحمد شاملو در . است

يا به زبان فارس ري ارمنيشاعر انقالب، شه چارنتسيقي اثر "زذگان خشمجنون"يبايمنظومه ز
 را از نظر دور يهمسر و، انيسكيتوان نقش سرين مورد ميه در اكبرگردانده است 

 ).33، 1386ان،ياركمار(داشت
، ن افرادياز جمله ا.اندان پرداختهيشتار ارمنكه به موضوع ك هستند ياري بسيرانيسندگان اينو

قتل عام " موسوم به يتابكالب  خود را در قي علميهايجه بررسيه نتكن است يل رائياسماع
 تحت عنوان يادداشتييط، يرين محمدرضا دبيهمچن. ر درآورده استي به رشته تحر"انيارمن
. ن واقعه پرداخته استي به ا"؟يا ضرورت جنگييشكنسل :اني ارمنيوچ اجباركشتار و ك"
)95، 1391ان،يلكآرا(

يت خاصيس از اهمك و برعيرس به فايدر ارمنستان ترجمه آثار و متون مختلف از ارمن
 زمان ي و ارمنيه از زمان چاپ و ترجمه آثار متقابل فارسكني با ايلكبه طور . برخوردار است

. ن موضوع مبذول شده استي به اينون توجه خاصكشور تا كگذرد اما در هر دو ي نمياديز
م، قابوسنامه، آثار يرك، حافظ، ترجمه قرآن ي، مولوكي، آثار رودي فارسيهاالمثلترجمه ضرب

ي ارمنيخيات تاري ادبيتب درسك و ترجمه ي و ارمنيها از زبان فارسالمعارف و دائرهيينمايس
تب كن چاپ يوهمچناچاك اثر واهه "ن باغي در ايخنجر" رمان ي و ترجمه فارسيبه فارس
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چاپ  قابل توجه در حوزه ترجمه و يهاتياز جمله فعال،  در ارمنستاني زبان فارسيدرس
).1395،  ارمنستان-ران ي ايانجمن دوست )(1390،ي فرهنگيزنيرا(است
، گوتز، قيتوان به شاويه از جمله آنها مكرسند يران به چاپ مي در اياري بسي ارمنيه هاينشر

ردند كيت مي فعاليالديستم ميل قرن بيه در اواكزانگ اشاره نمود ، گيآ، قرداغ
 از جملـه انتشـارات يز چاپ و نشر ارمنكن پس از انقالب مرايهمچن). 1391،35،انيگلريب(

ـز مختلـف ك مراي و گـاهير ارمنيز چاپ و نشر غكن مرايمان و همچني، مجله پكـيري، آلينـائ
.ـديـران گردي در اي با زبان ارمنيينه ترجمه و آشنايشرفت در زمي، باعث پي دولتـيعلمـ

ران و ارمنستاني در اي و فارسي ارمنيهاآموزش زبان
چ مقدس ي آمناپرگيسايلكران ي در ايزبان و فرهنگ ارمنزكن مرايترهنكن و ياز مهمتر
ات اصفهان يده ادبك در دانش1339در سال . است)  جلفاك وانيسايلكمعروف به (اصفهان 

 ،از طرف 1347-1346يهاد و هشت سال بعد، در سالير گردي دايات ارمني زبان و ادبيرسك
ن ي و معاصر تدويكالسكيات دانشگاه تهران برنامه آموزش زبان ارمنيده ادبكان دانشاستاد

ي ازمنيرسك اصفهان و يات ارمني زبان و ادبيرسكي انقالب اسالميروزيبعد از پ. ديگرد
 زبان يريثكل داشته اند و به جمع ي نفر فارغ التحص600 تا 500ن ي دانشگاه تهران بيشناس

 زبان و يرسك تهران يز در دانشگاه آزاد اسالميدر حال حاضر ن. اند آموختهراني را در ايارمن
).1389،75ان،يمكمل(ر شده استي دايات ارمنيادب

ن يتراز مهم،  در ارمنستاني گسترش زبان فارس1991از سال ، يخي روابط تاريپس از برقرار
ن يز از اي ارمنستان ني و علميمحافل دولت. ران شدي اي اسالمي سفارت جمهورياركموضوعات 

ن يبه هم. ران دارديگر مناطق همجوار اي از دييارمنستان بافت مجزا. ردندكت ياست حمايس
نه آموزش زبان و يدر زم.  بوده استيگري در آنجا به گونه ديرشد و گسترش زبان فارس، ليدل
ه رفته يكربه طو،  در جهت رشد و توسعه آن به عمل آمدهي فراوانيهاوششكيات فارسيادب

روان و چه در ي، چه در اي آموزش زبان فارسي عاليهارفته به تعداد مدارس و آموزشگاه
يهاثر دانشگاهكدر حال حاضر، ده مدرسه و ا. افزوده شده است، گر ارمنستاني ديشهرها

ل كدر .  هستنديشناسراني ايها بخشيا داراي مشغول يارمنستان به آموزش زبان فارس
 به ارمنستان يستان، رتبه اول در گسترش زبان فارسيك المنافع به جز تاجكر مشتيشورهاك

).75، 1390راوند ،يش(اختصاص دارد

رسانه 
ران ي اي اسالمي جمهوريماي صدا و سي برون مرزي از خانواده برنامه هايعضو، يو ارمنيراد
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 برنامه 36 روزانهي اسالمي جمهوريماي صداو سيدر بخش برون مرز، در حال حاضر. است
يها را به زباني برون مرزي برنامه هاينترنتيگاه اي و چهل پايونيزيه تلوكشش شب، ييويراد

 برون ي در صف مقدم برنامه هايو ارمنيراد، سياز نظر سابقه تاس. نندكيگوناگون پخش م
ي طران است وي در ايو ارمنيت راديآغاز فعال، ي شمس1325سال . ما قرار داردي صدا و سيمرز

1325در سال ، تيدر آغاز فعال.  در آن رخ داده استيم قرن تحوالت متعددي فراتر از نيدوران
ن ينخست، لين دليو در نظر گرفته شد و به هميز به منزله محل استقرار رادي تبريشمس

محل ، ي انقالب اسالميروزيبا پ. ن شهر انتخاب شدندينان اكندگان آن از سايمترجمان و گو
يپخش برنامه برا، 1358سپس در خرداد . افتيز به تهران انتقال ي از تبريو ارمنيراداستقرار 

ران در ي اياست خارجياز جمله اهداف س. قه در هر شب آغاز شدي دقيشور به مدت سكداخل 
ي برايو به منزله ابزاري بوده است و رادي منطقه ايهاياركت هميتقو، دوران پس از انقالب

ار گرفته شد و ك دوجانبه به يهايت ها و توانمنديش شناخت واقعيز افزاي نها و ملتيكينزد
د قرار كياست مورد تاين سيا، 1370 و استقالل ارمنستان در سال ي شورويالبته پس از فروپاش

 )40، 1390، انينيحس.( گرفت 
ران به ي در اياري بسي ارمنيه هايه نشركد گفت يران باي در ايات ارمنيدر مورد حضور نشر

ه در كزانگ اشاره نمود ، گيآ، قرداغ، گوتز، قي توان به شاويه از جمله آنها مك رسند يچاپ م
ن پس از انقالب يهمچن) 1391،35،انيگلريب(ردند كيت مي فعاليالديستم ميل قرن بياوا

ز كان مريمان و همچني، مجله پكـيري، آلي از جملـه انتشـارات نـائيز چاپ و نشر ارمنكمرا
نه يشرفت در زمي، باعث پي دولتـيـز مختلـف علمـك مراي و گـاهير ارمنيچاپ و نشر غ
.ـديـران گردي در اي با زبان ارمنييترجمه و آشنا

ان و نوجوانان كودكي و هنريران در ارمنستان، ماهنامه فرهنگي اي فرهنگيزنيبه همت را
 و " آل"يرانيلم اين دو فيهمچن. گرددي مشور چاپ و منتشركن يدر ا، ي، به زبان ارمن»وريآقب«
ه بخش عمده ك هستند ي هنريارهاك از جمله "اي رويكر وارونه ي تعب"ال ي و سر"ار روباهكش"

 به يه حضور پررنگ هنرمندان ارمنستانك آنها در ارمنستان صورت گرفته است يربرداريتصو
ران و ارمنستان ي اين امر به گسترش روابط روزافزون فرهنگيه اك خورد يچشم م

)1394،ي فرهنگيزنيرا.(انجامديم

ران و ارمنستان ي ايات فرهنگكاشترا
هاي تاريخ ه در هزارهكها وجود دارد ات و پيوندهاي فرهنگي بسياري ميان ارامنه و ايرانيكاشترا

 به ها و ارامنهاايراني. زمينه همزيستي مسالمت آميز و برادرانه اين مردم را فراهم آورده است
.هاي هند و اروپايي تعلق داردهايشان نيز به خانوده زبان قوم مادر اوليه تعلق دارند و زبانكي
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 باعث ي و هنري، ادبيات فرهنگكن اشتراين و همچنيري و روابط ديخين سابقه تاريوجود ا
ه ران و ارمنستان شديان ايم مك و مستحيك نزديجاد روابط فرهنگي روشن در ايهانهيجاد زميا

يبه بررس، هاي مشترك بر هنجارها، هويتها و ارزشيانگاره سازهيد نظركيل تايبدل. است
ك مثبت مشتركجاد حس و ادرايه باعث اكران و ارمنستان ي ايات فرهنگك از اشترايبخش

شور شده است و كران دو يگمي مثبت در اذهان تصميتي و ذهني و ارمنيرانيان جوامع ايم
.ميپردازيم، ان دو كشور استي مي فراوان روابط فرهنگيهاتي از وجود ظرفينشان

اتيزبان و ادب
وجود اشتراكات و مناسبات فرهنگي و تاريخي بسيار ميان ايران و ارمنستان موجب شده است 

ترين روزگار در ارمنستان از جايگاه خاصي برخوردار و كه زبان فارسي و فرهنگ ايراني از ديرينه
وم ارامنه مورد اقبال و توجه مردم واقع گردد، و ارامنه به فراگيري آن شوق و به عنوان زبان د

افزون بر اين، حضور ارامنة ايراني در ارمنستان نيز يكي از عوامل . ذوق بسيار نشان دهند
).1375،8،يمدرس.(تشديدكننده انگيزه مردم به يادگيري زبان فارسي است

گمان هاي هندواروپايي هستند، بي هر دو از خانوادة زبانهاي ايراني و ارمنيه زبانييكاز آنجا
هاي توان هماننديبا كندوكاوي ژرف در اين دو زبان كه پيشينه و خاستگاهي يگانه دارند، مي

هاي زبان پارسي و ارمني است كه برخي از با عنايت به همين همانندي. فراواني ميان آنها يافت
زبان ارمني را » ميولر«و » فريوريج«، »دالكارد«، »يطرمان«، »ونديشمن«شناسان ازجمله زبان

تنها هويشمان در . اندهاي زبان ايراني گمان بردهمانند زبان اوستايي و پهلوي يكي از شاخهبه
هاي ديگر هندواروپايي را به تفصيل هاي مشابه ارمني و زبانآثار مشهور خود تلفظ صداي واژه

د و پس از تطبيق كلمات مترادف ارمني اظهار داشت كه زبان مورد بررسي و مداقه قرار دا
بلكه هر دو «هاي ايراني نيست، اي از زبانارمني، برخالف عقيده و نظر ديگر پژوهشگران، شاخه

بودن مشابه. هاي هندواروپايي هستند كـه روابط خويشاوندي نزديكي با هم دارندزبان از زبان
).17، 1376چوگاسزيان، (» .خوبي هويدا استقسمتي از كلمات اين دو زبان به

اي ريشه و هاي فرهنگ واژهشناس و پژوهشگر برجستة ارمني هراچيا آچاريان در كتابزبان
هاي طوالني بحث و تدقيق در زمينة فرهنگ و جلد اول تاريخ زبان ارمنستان كه حاصل سال

.در زبان ارمني موجود است واژة پهلوي و فارسي 1400زبان ارمني است، اعالم داشت كه 
:توان به چند دسته تقسيم كردهاي زبان فارسي و ارمني را ميشايان ذكر است كه همساني

.اندهايي كه بدون تغيير و دگرگوني از زبان پارسي وارد زبان ارمني شدهواژه. 1
البته بيشتر آنها اند كه هايي كه با اندك دگرگوني آوايي از پارسي به ارمني راه يافتهواژه. 2

.اسامي خاص هستند و اصل و ريشة آنها پارسي، ولي تلفظ آنها ارمني است
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.اندهايي كه از يك زبان سوم در زبان فارسي و ارمني كاربرد يافتهواژه. 3
.اندارث بردههايي كه هر دو زبان از زبان مادري بهواژه. 4

ها، اصطالحات و تركيبات ل زبان ارمني، واژهناگفته نماند كه زبان و ادب فارسي در روند تحو
. هاي مختلف از ادبيات گرفته تا هنر به زبان ارمني بخشيده استو تعبيرات بسياري در زمينه

).95: 1375نعلبنديان، (تأثير نبوده استسازي واژگان بياين امر در رشد فرهنگ و غني
الدي توسـط ي مـ406الفبـا در سـال خ ارامنه، ابداع حـروف يدادها در تارين روياز مهمتر

، يه در زمان ابداع حروف ارمنكاز آنجا ). Aghayan,1976,7-18. (مسروپ ماشتوس بود
ياليز با توجه به استيران بود و نيان ايانك از خاندان اشيومت پادشاهكارمنستان تحت ح

ها بوده ن زبانيا از جمله ي زبان پهلوك شي بر ارمنستان، بي و سپس ساسانيانك اشيپادشاه
 در اثر ارزشمندش يرانير ايبه اساط، ي، موسس خورناتسي ارمنيسيخ نوياشارات پدر تار. است

ان در زمان سلطنت يرانيان و اي در جنگ ارمنيرانيز خطابه سردار اي و ن"خ ارمنستانيتار"
، ورده استن جنگ آي ايع نگاريتاب وقاكآن را در ، يس ارمنيخ نويشه، تاريقيه كزدگرد دوم ي

، يز موارد ارمني بعد نيهادر سده. اندي به ارمني ترجمه از زبان پهلويهان نمونهياز اول
 بخوانند و يند تا آن را بر وزن شاهنامه فردوسكيه مي، به خوانندگان اثرش توصيرزنگاتسي

ه  استفادياري بسيلمات فارسكن و يز در اشعارش از مضامي ني قرون وسطي، شاعر ارمنيكفر
ه ك، بليختگان ارمنيه نه تنها شاعران و فرهكن مدعا هستند ي بر اين موارد شاهديا. رده استك

).1386،30ان،ياركمار(اند داشتهيي آشنايات فارسيز با ادبين آثار ني ايخوانندگان عام

يقيموس
ه ياچه اروميدر اطراف در،  مهاجرت خوديپارس ها و مادها ط، الديش از ميحدود هزاره اول پ

 بعد نام آن به ارمنستان يه مدتكشور اورارتو بود كن محل جزو متصرفات يا. افتندياستقرار 
اما به ، ران شدنديرهسپار جنوب فالت ا، هين ناحي اقامت در ايپارس ها پس از مدت. افتير ييتغ
ر هنر اورارتو قرار يها تحت تاث بود تا پارسيافك هم كن مدت انديرشمن هميده رومن گيعق
، ي و ماديي و به خصوص هنر اورارتويها با استفاده از هنر اقوام باستانب پارسين ترتيبد.رنديگ

 مهم بر يرين هنر تاثيا.  بر آن نهاديي اورارتو- يراني توان نام هنر ايه مك به وجود آوردند يهنر
. ستد قابل مشاهده اي پاسارگاد و تخت جمشيه در معماركچنان ،  گذارديهنر دوره هخامنش

 به يي و اورارتويارمن، يماد، ي اقوام پارسيكيه بر اثر نزدكيياورارتو- يرانيد آمدن هنر ايپد
 در دولت ماد و يماد و ارمن، سه قوم پارسيك نزدياركنه هميش زميپ، وجود آمده بود

).1388،35، ياحمد( شديهخامنش
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م خان يركخ ارمنستان سالها در دربار ياردان تيقيحماسه سرا و موس، ن شاعريبزرگتر، ات نوايسا
 قفقاز يقي از موسييشه هايه ركن امر موجب شده است يه همك برده يراز به سر ميزند در ش

به ، ناي استاد زهره و استاد ميعني، رازيتب شكافته و با انتقال استادان ميراز تداوم يتب شكدر م
ه و ي در دوره زنديراني ايقيروند تحول موس بر ي ارمنيقير موسياز تاث. تهران منتقل شده است

اند، ان بودهيران از ارمني ايقيسازندگان بزرگ آالت موس. ردك عبور يتوان به سادگيه نميقاجار
ق ي از طريي اروپاي سازهاينوازندگ.  هستنديقيه افتخار فرهنگ موسكييحيم و كمانند مل

.  شديزيه ريران پايگر در ايتاد دها اسف و دهي همچون سرژ هوختسيدانان ارمنيقيموس
مانچه او در برنامه كيادماندني مانند و به ي بي و نوازندگيكو هاي موسيد از اجراهاين بايهمچن

).25، 1386، دادبه( م ينكاد يران يو اي در رادياهللا خالقساز و سخن روح

ان و ارامنهيراني اك مشتريهانيجشن ها و آئ، رسوم، آداب
هن كه الهام گرفته از دوران باستان و كاند  داشتهكي مشتريهاان جشنيرانيان و ايمنرباز ارياز د

.شودي از آنها تا به امروز هم برگزار مياست و برخ

انيارند آراج ارمنيان و ديرانيجشن سده ا
ان آن را جشن سده يرانيه اك است يجشن آتش افروز، انيان و ارمنيراني اك مشترياز جشن ها

ن يان ايارمن.  استيياي خاص اقوام آرين جشن از جشن هايا. نامنديارند آراج ميان ديو ارمن
.نندكي برگزار ميوه خاصكه با شي فور13جشن را در 

بوته ، سا آورده انديلكه از كيبا شعله ا. دهدي قرار ميياط خانه خود بوته هايهر خانواده در ح
 ).27، 1377، نيرائ( ندپري آتش ميزنند و سپس از رويها را آتش م

انيان و ناواسارد ارمنيرانيجشن نوسرد ا
در ارمنستان . ا نوسرد استي جشن ناواسارد يياي اقوام آرك مشتريهان جشني از مهمتريكي

ازدهم اوت روز يم روز يان قدي ارمنيشماردر گاه. دندينامين ماه سال را ناواسارد ميباستان اول
ت ك طبقات شريان و تمامين جشن پادشاهان، درباريدر ا.  جشن ناواسارد بوديبرگزار

يدر جشن ناواسارد مسابقات ورزش.  برخوردار بوديوه خاصكردند و مراسم جشن از شكيم
ن روز يشد و شعرا، خوانندگان و نوازندگان در ايب داده ميترت...  وي، ارابهرانيمانند اسبدوان

.ردندكي مييهنرنما
 سال نو را دارد و يه معنك است يكي است و با جشن نوسرد يرانيشن ان جي منابع ايطبق بعض
).1377،28ن،يرائ(ران است يهن اكياز جشنها
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انيگندان ارمنيان و باريرانيجشن برغندان ا
ه افزون بر تشابه نام كان است يان و ارمنيراني اك مشتريگندان از جشنهايا باريجشن برغندان 

ان قبل از روزة بزرگ يان و ارمنيرانين جشن را ايا. ه هم استيز شبي آنها نيآداب و سنن برگزار
داد آن را با يد مي شدن روزه را نويكپرداختند و چون نزدي و سرور ميردند و به شاديكبرگزار م

)1373،54ان،كيمانو. (ردنديك ميجشن و سرور سپر
ام روزة يگندان ايد باريعشود و روز پس از ي برگزار ميوه خاصكگندان با شيز جشن باريامروزه ن

ن جشن يدر ا. ابدييادامه م) ريا رستاخيام يد قيع(» يكزاد«شود و تا يان آغاز ميبزرگ ارمن
. گذارند تا شناخته نشوندي بر چهره مينند و نقابيك خود لباس فراهم ميجوانان برا

)1380،168ان،يهو(

انيان و وارتاوار ارمنيرانيرگان ايجشن ت
يه در ارمنك است يا آب پاشيرگان يان جشن تيان و ارمنيراني اك مشتريان جشنهيترهنكاز 

ن جشن يدر ا. شوديا وارتاوار در فصل تابستان برگزار ميرگان يجشن ت. نديگويبه آن وارتاوار م
.( دهنديب مي ترتينند و مسابقات ورزشيك ميبوترپرانكپاشند، يگر آب ميديكيان بر رويارمن

)1390،70راوند،يش
ه دادن، يردن، گل هدكن يي با گل آراستن، با گل تزي از پژوهشگران وارتاوار را به معنيادتعد

ي از جشنهايه جشن آبپاشكرسد يبه نظر م. انددن و شست و شو با آب دانستهيگالب پاش
رگان همزمان ي باستان جشن وارتاوار و تي در زمانهايبه احتمال قو. ان استيرانيهن اكم و يقد

 در اثر ينيمحمود روح االم. افته استير يين جشنها تغي اياند و بعداً روز برگزاردهشيانجام م
ان اشاره ي نزد ارمنيگريران امروز، به جشن ديهن در اكينها و جشنهاييارزشمند خود، به نام آ

ه كد رسم بر آن است ين عي است و در ايك نزديليد قربان مسلمانان خيه به عكند يكم
 )34، 1376، ينيروح االم. (نندكم يدستان تقسين تهيو بيگوسفند قربان

يريگجهينت
شه از ين روابط هميا.  به هم گره خورده استيخيران به لحاظ تارين ارمنستان و ايروابط ب

ي مليهاشهياند. تر بوده استشتر و گستردهيه بين دو ملت و دولت همساي بي عاديهاونديپ
شه ي هميكي و ژئوپلتيخي تار–يگاه خود در بعد فرهنگيا به جاان و نگاه آنهيرانيارامنه و ا

.  داشته استيات فراوانكمشتر
د ي پدير شوروي و اسـتقالل ارمنسـتان، فرصـتي اتحاد جماهيران، فروپاشي در ايانقالب اسالم

.ننـدكتر مكهن، روابط خود را مستحكي و با فرهنگيخي تاريانهيشيشور با پكآورد تا دو 
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شتر ي با بي و زبانيخيتار، ي فرهنگيوندهاي از نظر عمق و دامنه پيشوركد به ندرت يشا
يه براكييشورهاكآزاد شدن . ديرسيران مي ايبه پا، افتهي تازه استقالل يهايجمهور

 قرار داشتند يرانيران بودند و در حوزه فرهنگ و تمدن اين اي از سرزمي بخشي طوالنيهامدت
نه حضور دوباره يتوانست زميم،  تعامل داشتنديگريش از هر مردم دين بيمران زيو با مردم ا

ين منطقه از جهان واقعي در اي به قدريرانينفوذ فرهنگ ا. ندك تازه فراهم يران را به گونه ايا
با . نندك آن ي را صرف نابوديادي ناچار شدند تالش زياستگذاران شورويه سكرومند بود يو ن

اما دستگاه ،  منطقه از جمله ارمنستانيشورهاكران و يم روابط اكيان تحل فراويوجود پتانس
 نداشت و يژه ايبرنامه و، افتهي تازه استقالل يشورهاك مواجهه با يران براي اياست خارجيس

 قرار ياست خارجي دوم سيت نخست و حتيگاه اولوي و قفقاز در جايزك مريايز آسينون نكهم ا
.ند يران برباي سبقت را از اي توانستند گويا و فرامنطقهيا منطقهيجه رقباينگرفته است در نت

در ، ي و غربينيچ، ي بر خالف فرهنگ روسيرانيه فرهنگ اكنين همه با توجه به ايبا ا
يات فرهنگكد و اشترايآي به شمار نمي وارداتيادهي و قفقاز پديزك مرياي منطقه آسيشورهاك

وقتي به صورت تاريخي ، شه در دوران باستان دارديباشد و ري ميار طوالنيران بسيآنان با ا
، يفرهنگ، يركف، ينه معنويريات گسترده و دك مانند اشتراك مشتريهابرخي هنجارها و ارزش

، حسن هم جواري و احساس دوستي با هدف رفع نيارهاي يكديگر يخي و تارييايجغراف، ينژاد
بازديد از كشورهاي يكديگر، وجود بيش از هزار و رفت و آمد آسان و ديد و ، در زمان احتياج

عالقه مردم ارمنستان به برخي شاعران مشهور ، ي در زبان ارمنيپهلو- يچهارصد كلمه فارس
هاي يكديگر در دوكشور و ايراني به ويژه فردوسي و كتاب مشهور وي شاهنامه، وجود اقليت

هاي مشترك كه ا، هويتها و ارزشكند كه بر اساس اين هنجارهبسياري موارد ديگر حكم مي
ي فراوان روابط فرهنگيهاتيه نشان دهنده ظرفكنيمورد تأكيد سازه انگاران است، عالوه بر ا

.. باشديز مين دو ني ايها و روابط فرهنگياركت هميد لزوم گسترش و تقوكمو، دو كشور است
 از يراني و ايامع ارمنه جوكي مثبتكن ادراياين نوع ارزش هاي مشترك غير مادي و همچن

انديشي مشترك و گيران دو كشور تأثيرگذار است وآنها را به همگر دارند، در ذهن تصميميديك
. كندهمكاري به سوي منافع مشترك هدايت مي

 و ييويبرنامه راد، يقيموس، لمير في نظيدات فرهنگيتر از تول گستردهيريگجه با بهرهيدر نت
وتاه كشود در يه باعث مك مردم منطقه را فراهم آوردهيها به تودهيسان دستركام، يونيزيتلو

ي فرهنگيهاتيتا در بلندمدت با فعال، دي نماكمكران ي جذاب از ايريجاد تصويمدت در ا
 تبادل گردشگر و ارتقاء يتبادل دانشجو و حت، س مدرسه و دانشگاهي از جمله تاسيدارتريپا

ران با ارمنستان داشته ي ايق روابط فرهنگي در تعميبزرگي، دستاوردهايآموزش زبان فارس
ن يگر آئي و ديقيموس، شعر، ن نوروزي مانند آئك مشتريق فرهنگيه بر مصادكين تيهمچن. باشد
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 و ي به بازسازكمك و ي اقتصاديهانار عمل به وعدهكران باستان در ي مردمان اي سنتيها
استمداران يشتر مردمان و سي هرچه بيكي نزد تواند باعثي منطقه ميشورهاكشرفت يرونق و پ

.ران گردديارمنستان با ا
س ي و تأسي و فرهنگيهاي علمانونكهاي تي، فعاليهاي فرهنگنه امضاي موافقتنامهين زميدر ا
ران و ي مهر ارمنستان و ايباشگاه فرهنگ، راني ا-  ارمنستان يد از جمله انجمن دوستيز جدكمرا

يي، بازگشاي گروه دانشگاه7 مدرسه، 15 در يوان، آموزش زبان فارسريده ايد فهميمجتمع شه
 در يات ارمنيت رشتة زبان و ادبيروان و آغاز فعاليبود اك در مسجد يالسهاي آزاد زبـان فارسك

ي و فرهنگـيئـتهـاي علمـيت هكـران، شـري اصفهان در ايدانشگاه آزاد تهـران و دانشگاه دولت
دارهاي دوساالنة ين آغاز ديشور، ترجمة متون مختلف و همچنكاي دو نارهيشهـا و سميدر همـا

يزني رايت رسمينار آغاز فعالكدر ، در ارمنستان» ران و ارمنستاني اي ادب-يپل فرهنگـ«
ق، توسعه و ارتقاي يه با هدف تعمك1378/1999ور يخ شهريران در ارمنستان از تاري ايفرهنگ

صورت ، ران و ارمنستانيشـور اكان دو ي مي و فرهنگينيغات دي و تبليسطح روابط فرهنگ
شور با كردن مردم دو ك و آشـنا يش ارتباطـات فرهنگـي در راستاي افـزاينقـش مهمـ، گرفت

.فا نموده استيگر ايديك
 دو ي هاياركران و ارمنستان و همي اكخ و فرهنگ مشتريبا توجه به تار. د گفتيت بايدر نها

شور مورد ك موجود در دويل هايرغم روابط خوبشان هنوز پتانسيشور علكدهه گذشته دو 
يشور مكرتبه دو ياز به توجه مقامات عالين موضوع عالوه بر نيه اكاستفاده قرار نگرفته است 

. دوجانبه مطرح و حل شود ك مشتريهاونيسيمكتواند در 
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