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 چکیده 
امروزه مهمترین عامل در تعمیق روابط دو ملت و دو کشور مولفه فرهنگ است و زمانی که آن 

را با خود داشته باشند این موضوع اهمیت ویژه و « همسایه»دو کشور از نظر جغرافیایی عنوان 
و ارمنستان از دیرباز و به گستره تاریخ،  کلیدی پیدا می کند. این موضوع که بین دو کشور ایران

روابط دوستانه بر پایه اشتراکات تمدنی و فرهنگی وجود داشته است امری غیرقابل انکار است. 
هر نوع فعالیتی در بدو آغاز نیازمند شناخت دقیق از مخاطب و ذائقه و باورهای اوست. خصوصاً 

اعمال نفوذ بر مخاطبین در میان دیگر  در خصوص اعمال دیپلماسی فرهنگی که مهم ترین روش
انواع دیپلماسی محسوب می شود، این امر اهمیتی دو چندان پیدا می کند. از آنجا که فرهنگ 
زائیده ی باورها و ارزش های هر ملتی است و همین باورها بر فرهنگ و دیدگاه ها تاثیرگذارند، 

ه ارزیابی دیدگاه مردم ارمنستان در خصوص این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش پیمایشی ب
ارزش ها و باورهایشان بپردازد و از این طریق تفسیر دقیق تری از پاسخ به موضوع اصلی نگاه 

ای گانه 15و شناخت مردم ارمنستان از همسایگان خود، ارائه دهد. بر این مبنا فرم سواالت 
مختلف در شهر ایروان توزیع شد و نهایتاً  طراحی، به زبان ارمنی ترجمه و در میان رده های سنی

با توجه به شناخت ایران به فرهنگ و هنر و ادبیات و نیز نفوذ گسترده عواملی همچون مذهب، 
سیاست و اقتصاد در جامعه و نقش مهم خانواده، موسیقی و فضای مجازی در پر کردن اوقات 

دیپلماسی فرهنگی فعال و پویا و  فراغت مردم ارمنستان، این نتیجه حاصل شد که استفاده از
تواند نقش مهمی در تعمیق روابط دو کشور همگام با سرعت و کیفیت دنیای دیجیتال امروز می

 در دیگر سطوح ایفا کند.
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 مقدمه:

 از مهمی قسمت همسایه کشورهای با مختلف های زمینه در حسنه روابط برقراری

 و پایداری ارتباط، ایجاد از مهمتر اما. است کشوری هر راهبردی ریزی برنامه و سیاست

 بر تکیه با مگر شود نمی محقق مهم این که است رابطه آن به بخشیدن عمق و استمرار

 .همسایگان اجتماعی وضعیت و فرهنگ تاریخ، از کامل و صحیح شناخت

 خود همسایگان با جانبه دو و موثر روابط برقراری مسیر در نیز ایران اسالمی جمهوری

 مرز خالف بر که است ایران همسایگان از یکی ارمنستان جمهوری. دارد برمی گام

 .دارد ایران با عمیقی و زیاد بسیار مشترک تمدن و فرهنگ جغرافیایی، کوچک مشترک

 نظام در ورجاوند، پرویز دکتر توسط شده گردآوری "قفقاز و ایران" کتاب استناد به

 آن از مادها، و ها پارس از بعد جایگاه سومین هخامنشیان، روزگار در ایران، حکومتی

 ملت دو این میان اشکانیان زمان در نزدیکی و صمیمانه بسیار روابط و است بوده ارمنیان

 زبان راحتی به ارمنیان و ایرانیان اشکانیان روزگار در که حدی تا است داشته وجود

 می اروپایی و هند های شاخه از یکی را ارمنی زبان که چرا کردند می درک را یکدیگر

 .دارد فارسی زبان با نزدیکی بسیار خویشاوندی که دانند

طی ده قرن اخیر نیز ارامنه گذشته از ارتباط قومی و تاریخی، روابط حسنه ای با ایران 

ارمنستان از دیر باز ارزش های فرهنگی بسیاری از ایران گرفته  داشته اند. بر این اساس

و به طور متقابل ارزش های دیگری را به ایرانیان منتقل کرده اند. در این راستا، همزیستی 

همراه با احترام ارامنه ایران طی سالیان متمادی، عالیق ایران و ارمنستان را به توسعه و 

 (1۳8۷است. )تویسرکانی و هرسیج،  تحکیم مناسبات، دو چندان ساخته

در  کهیبه طور باشدیم وندیپ نیساز ا نهیزم زین یقو یفرهنگ یوندهایپاز طرف دیگر 

 .کنندیم یو جلفا زندگ زیتبر ه،یاروم رینظ رانیا یدر شهرها یهزار ارمن 90حدود 

 و کشور دو میان تاریخی و تمدنی قرابت چنین وجود به توجه با و اساس همین بر

 یکی عنوان به معاصر دوران در و زبانی و فرهنگی لحاظ به مخصوصا فراوان اشتراکات

 عنوان به را ارمنستان جامعه تا شدیم آن بر ایران، تجاری طرف و گردشگری مقاصد از
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 ی وسیله به و داده قرار بیشتر بررسی مورد قدیمی ای همسایه و باستان ایران از بخشی

 .دهیم افزایش ملت دو روابط تعمیق جهت در را خود شناخت میزان اجتماعی تحقیقی

هدف از این تحقیق، بررسی نقش دیپلماسی فرهنگی در روابط دو کشور، جهت تعیین 

هر چه دقیق تر و کارآمدتر کردن تصمیمات و فعالیت های فرهنگی است. سوال پژوهش 

معه ی ارمنستان، نقش چنین است که: با در نظر گرفتن مولفه های اجتماعی و فرهنگی جا

 دیپلماسی فرهنگی در عمق بخشیدن به روابط دو کشور چگونه است؟ 

 

 روش پژوهش:

تحلیلی است و قسمتی از مطالب  –روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی 

آن بر اساس منابع کتابخانه ای و الکترونیکی نگارش یافته است اما از آنجا که پژوهش و 

اصی در مورد ارمنستان محدود و قدیمی بوده اند، برای دستیابی به نتایجی تحقیقات اختص

نزدیکتر به واقعیت امروز جامعه ی ارمنستان، پرسشنامه ای تهیه و تنظیم گردید و بررسی 

 نتایج آن به شکل تخمین آماری و تحلیل محتوا انجام شد. 

 شهر سطح در مردم یاراخت در تصادفی صورت به ای پرسشنامه تحقیق این انجام برای

هدف و پرسش اصلی این پرسشنامه، مطلع شدن از میزان  .گرفت قرار ارمنستان ایروان

شناخت مردم ارمنستان از کشور همسایه خود، ایران، بود. از آنجا که نوع نگاه و شناخت 

از خود، در هر ملتی، بر روی نگاه و درک از دیگر ملت ها تاثیرگذار است، برای رسیدن 

بهتر پاسخ سوال اصلی فراهم  به تحلیل دقیق، سواالت فرعی طرح شد تا زمینه ی درک

آید. این سواالت فرعی که در ابتدای فرم قرار داده شده بودند چند موضوع محوری را 

 در زمینه های اجتماعی مورد پرسش قرار می داد: 

  روزمره و اجتماعی زندگی -

  مذهبی اعتقادات -

 مردم نگاه از کشور جایگاه و ملی هویت -

ه یا سازمانی جهت اثرگذاری بر مخاطب، پس از تعیین جامعه هر فرد، گروه، نهاد، دستگا

ی هدف خود، نیاز به شناخت دقیق از ارزش ها و عالئق آن جامعه دارد. فرضیه اصلی 
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در این تحقیق این بود که مردم ارمنستان ایران را به فرهنگ و ادبیات فارسی، گردشگران 

م خدا باوری هستند و به هویت ملی ایرانی و تاریخ و تمدنش می شناسند. ارمنیان، مرد

 خود افتخار می کنند.

از آنجا که تمام این موارد، شاخه های مرتبط به فرهنگ هر جامعه تلقی شده و در حوزه 

ی دیپلماسی فرهنگی جای می گیرند، می توان به اهمیت نقش دیپلماسی فرهنگی در 

 ومی توجه ویژه داشت. تعمیق روابط دو کشور و جایگاه ویژه ی آن در دیپلماسی عم

قسمت مهمی از هدف پرسشنامه، تفاوت شکل و کیفیت گذران اوقات فراغت در میان 

نسل جدید و نسل قدیم، مطابق با گسترش شکاف نسلی قابل مشاهده در همه ی جوامع 

دنیا بود. بر این مبنا بهترین راهکار جهت اثرگذاری بر مردم و نیز برقراری روابط عمیق 

وزه ها، استفاده از دیپلماسی فرهنگی پویا و متناسب و منعطف با مقتضیات در دیگر ح

 تفصیل به که آمد دست به نتایجی ها پاسخ بندی جمع و بررسی از روز فرض شد و پس

 .شد خواهد بیان ادامه در

اولین پرسش از مخاطب در خصوص رده سنی بود، چرا که اطالع از رده ی سنی مخاطبین 

هنگام تحلیل داده ها فراهم می کند که به شکل دقیق تری بدانیم اقبال و  این امکان را در

گرایش به هر پاسخ در کدام رده ی سنی بیشتر و یا کمتر بوده و به طور کلی سن پاسخ 

دهندگان در نتیجه نهایی تا چه میزان تاثیر گذار است. از آنجا که طیف مخاطبین هر نوع 

از آنکه میانساالن و سالمندان باشند، جوانان و نوجوانان فعالیت فرهنگی در ارمنستان بیش 

هستند، پاسخ ها کمک شایانی به شناخت بیشتر مخاطب در برنامه ریزی های آتی خواهد 

 نمود.

های این پژوهش در این نکته خالصه می شود که با توجه به قدمت تاریخی، تمدنی یافته

وضعیت فعلی سیاسی و اجتماعی ارمنستان  و فرهنگی پیوند ایران و ارمنستان از یک سو و

ابزارهای »در منطقه از سوی دیگر، گسترش و تعمیق روابط ایران با ارمنستان از طریق 

، همگام با ابزارها و روش های به روز و با اخذ تصمیماتی بر پایه ی «دیپلماسی فرهنگی

ایج بسیار متفاوتی دقت بر مولفه های تاثیرگذار در جامعه ی هدف، هر دو ملت را از نت

 تا به امروز، بهره مند خواهد ساخت.
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 پیشینه تحقیق:

در زمینه موضوع این تحقیق مقاالت اندکی نگارش شده که روش پژوهش در تمامی آن 

ها روش توصیفی می باشد. بر همین مبنا، تحقیق حاضر که عالوه بر روش توصیفی و 

حلیل محتوا می باشد نوعی نوآوری در استفاده از پرسشنامه، بررسی نتایج آن به شکل ت

جایگاه دیپلماسی فرهنگی "این زمینه محسوب می شود. یکی از این مقاالت با عنوان 

توسط علی اکبر جعفری و محمد براریان است که در  "ایران در آسیای مرکزی و قفقاز

 و یرانا فرهنگی روابط"مجله بین المللی پژوهش ملل منتشر شده، مقاله بعدی با عنوان 

 که توسط محسن نظام آبادی در نشریه مطالعات "ها پتانسیل و ها ظرفیت ارمنستان،

 فرهنگی دیپلماسی جایگاه تبیین"ارتباطات به چاپ رسیده است، مقاله بعدی  و فرهنگی

 و فهیمه بصیری است که توسط محمدعلی "جنوبی قفقاز در ایران اسالمی جمهوری

صصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج و در فصلنامه تخ فرد خوانساری

 منتشر شده است.

در همه مقاالت فوق روش تحقیق توصیفی است و الزم به ذکر است که دومقاله به کلیت 

منطقه قفقاز پرداخته  و تنها یک مقاله با عنوانی نزدیک به عنوان تحقیق حاضر نگارش 

 شده است.

 

 مباحث نظري پژوهش:

 اسي فرهنگي:تعریف دیپلم -1

 شود. می اطالق فرهنگی مسائل در کشور دو میان رسمی دیپلماسی فرهنگی به روابط

 رسمی بیشترغیر و کمتر رسمی فرهنگی روابط ولی است جانبه دو معموالٌ روابط این

 کشور دو آموزشی و علمی -حرفه ای  مختلف بخش های میان بیشتر امر این و است

 .گیرد می صورت مستقیم بصورت و روابط ارتقاء برای

 ک،یپلماتید وهیش نیدولت فرانسه ابداع شد. ا یدر قرن نوزدهم از سو یفرهنگ یپلماسید

است که در کنار استفاده از  یخارج استیس نهیدولت در زم کی یمجموعه کوشش ها
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به طور  گر،ید یجلب توجه و عالقه مخاطبان کشورها یبرا یارتباط جمع لیوسا ریسا

گذارد.  یم ریدر داخل جوامع مختلف در آن ها تأث یاسیس ریامکانات غ قیو از طر میمستق

 گریو انواع د یشامل آموزش زبان، مبادالت آموزش یپلماسینوع د نیا یاصل یابزارها

 گر،ید یکشور در کشورها کی یفرهنگ یپلماسیاند. هدف د یفرهنگ میمستق یتماس ها

آن کشور و شناخت  بانتکلم به ز یکشورها برا نیا ندهیآماده ساختن جوانان و نخبگان آ

 یدرک و ارج گذار یالزم برا یها نهیزم جادیا گریو فرهنگ آن و به عبارت د اتیادب

 یکشورها یارتباط جمع لیوسا یاز سو افتهیانعکاس  یرهایگزارش ها و تصو شتریب

 (109: 1۳88 ،یمحمدوند یاست)خراز شرفتهیو فرهنگ پ اتیانتقال دهنده زبان و ادب

در واقع، دیپلماسی فرهنگی مفهومی در علوم سیاسی است که موضوع انتقال ایده های 

فرهنگی بین گروه های مختلف را به منظور ایجاد سازگاری و درک متقابل بین گروهی 

بررسی می کند و با تقویت نقش فرهنگ در حوزه ی روابط بین الملل، نقس محوری را 

 (1۳85فا می کند. )فالحت پیشه، در دیپلماسی عمومی ای

 سیاست در انعطاف قابل و کارآمد ابزار یک عنوان به فرهنگی استفاده از دیپلماسی

 و ملتها میان تفاهم افزایش آن تبع به و دولت ها روابط سطح ارتقاء ساز زمینه خارجی،

فرهنگی  مبادالت گسترش طریق از مهم، ابزار این. است المللی بین ثبات و صلح ایجاد

 زبان آموزش جوامع، نخبگان تعامل و آموزشی -علمی  های همکاری توسعه هنری، -

 یکدیگر از انسانی جوامع متقابل درک مناسب بسترهای...  و زبانی موجود موانع رفع و

 .آورد می فراهم را

 منافع تأمین سپس و شمول جهان و مشترک منافع ها، ارزش ترویج تعریف و کشف،

بوده از اهداف و ظرفیت های دیپلماسی  مشترک منافع و ها ارزش این چارچوب در ملی

از طریق  کشورها میان بهتر و بیشتر فرهنگی است. گشودن مسیری در جهت مفاهمه

فعالیت های استوار بر دیپلماسی فرهنگی، در طول زمان می تواند روابط عمیق و پایدار 

فرهنگی را پایه ریزی کند که با قدرت و در جهت مثبت به حوزه های سیاسی و امنیتی 

 نیز تسری یابد. 
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ها، با این توضیحات می توان نتیجه گرفت که دیپلماسی فرهنگی در بسیاری از حوزه

تر و انعطاف بت به دیپلماسی کالسیک و سنتی، امکان طراحی و اجرای خالقانهنس

 (1۳9۷پذیرتری دارد. )صادقی، مرتضوی زواره، 

 

 مردم ارمنستان اجتماعي زندگي -۲

جمهوری ارمنستان در بین جمهوری های شوروی سابق، یگانه جمهوری است که یک 

ها کیب جمعیتی این کشور تعداد اقلیتدست ترین جمعیت را دارا بوده است. یعنی در تر

 (1۳۷۴بسیار کم است. )نیک کار اصفهانی، 

 فرهنگ سنتی بافت به مندی عالقه دلیل به ارمنستان شناسان، جامعه از بسیاری ی گفته به

 دیگر، جوامع ی همه مانند چند هر البته و شود می شناخته سنتی کشوری عنوان به خود،

 هنوز که رسد می نظر به اما برداشته قدم ها سنت از گرفتن فاصله سمت به جدید نسل

 .است اجتماعی هایسنت با غلبه

میالدی به بعد موسیقی  1۴موسیقی از دیرباز در میان ارامنه رواج داشته است. از قرن 

دینی در اماکنی همچون کلیساها و صومعه ها رشد چشمگیری داشته و در کنار آن 

 (1۳۷۳یج بوده است. )روشندل قلی پور، موسیقی های مردمی نیز را

 

 ارمنستان مردم مذهبي اعتقادات -3

 عنوان به میالدی سوم قرن اواخر در را مسیحیت دین که است کشوری اولین ارمنستان

 مسیحی ارمنستان مردم درصد 9۴ رسمی آمار طبق بر و برگزیده کشور رسمی مذهب

 ارتدوکس شاخه به ارامنه مذهب اینکه با. باشند می اچمیادزین کلیسای پیرو و بوده ارمنی

 اما دارد وجود ارتدوکس کلیسای و اچمیادزین کلیسای میان شباهتهایی و بوده نزدیک

 .دانند می( ارامنه مذهبی رهبر اولین) گریگوریانس مذهب پیرو را خود ارمنی مسیحیان

 )سایت رایزنی جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان(

 و داشته ارامنه ملی هویت حفظ در زیادی تاثیر ارمنی کلیسای ارمنستان، تاریخ طول در

هایی با اینکه یکی از ویژگی. است کرده ایفا هم را اجتماعی و سیاسی رهبری نقش گاهی
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که قریب به اتفاق کلیساهای مسیحی از آن پیروی می کنند و کلیسای ارمنی نیز از این 

از سیاست است اما تاریخ پر فراز و نشیب ارمنستان  قاعده مستثنی نیستِ اصل جدایی دین

و فقدان حاکمیت ملی در طول قرون متمادی باعث شده که کلیسای ارمنی تا حدود 

زیادی از این قاعده تخطی کرده و وارد امور دنیوی مردم، از جمله هدایت سیاسی آنان 

 (1۳۷۳گردد. )روشندل قلی پور، 

 ضعیف کمی ارامنه میان در مذهب شوروی، دوران در کمونیسم ی سلطه دلیل به چند هر

 کلیسای توجهات و تبلیغات با اخیر های سال در خصوص به و استقالل از پس اما شد

 .است شده تقویت ارمنستان مردم مذهبی اعتقادات و باورها ارمنی،

 مذهبی رهبران و شود می انجام روحانیون توسط و کلیساها در ها ازدواج مثال عنوان به

 .اند یافته باز مردم میان در را خود پیشین نفوذ و جایگاه تدریج به

 

 

 ارمنستان مردم نگاه از كشور جایگاه و ملي هویت -۴

 فرحناز" و "مهدوی صادق محمد سید" ی نوشته ارامنه، قومی هویت یمقاله یمطالعه با

 طول در خود ملی هویت به ارامنه نگاه مورد در توجهی جالب نکات به توان می "توکلی

  :جمله آن از. رسید تاریخ

 یگذشته با را او که است قومی ی ریشه یک دارای ملتی هر است معتقد "اسمیت آنتونی"

 از عناصر ساختن برجسته و کشیدن بیرون با واقع در پرستی وطن و دهدمی پیوند دور

 عناصر به را عناصر این اسمیت. کند می تولید باز مجدد را آنها ها،ملت موجود پیش

 ها ملت و اقوام استمرار و تداوم در ذهنی عناصر نقش بر و کند می تقسیم دهنی و عینی

 جمعی، خاص اسم: کند می ذکر قومی ی ریشه برای را صفت شش وی. کند می تاکید

 فرهنگ ی کننده متمایز عنصر یک مشترک، تاریخی خاطرات مشترک، اجداد ی اسطوره

 در همبستگی احساس و مشخص سرزمین با اجتماعی عنصر، یک از بیشتر یا عمومی

 .جمعیت از مهمی هایبخش مورد
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 از که کند می ذکر باستانی های ملت از را هایی مثال خود ی نظریه اثبات برای اسمیت

 (1۳8۳)اسمیت، آنتونی دی،  .است ارمنی ملت آنها ی جمله

 مرزهای زبان، مذهب،": نویسد می ارمنی هویت عینی های ویژگی ی درباره "پانوسیان"

 قادر را گروه این بودن، ارمنی تاریخی های ویژگی این. نمادها و ها اسطوره سرزمینی،

  ".دهند ادامه خود حیات به مدرن دوران در تا ساخت

 چیزی تاریخ به اعتقاد این. است چیز همه ارامنه برای تاریخ ":گوید می ادامه در وی

 (1۳89)هویت قومی ارامنه،  ".کند می حفظ ارامنه میان در را هویت که است

 مورد تفصیل به و کرده اشاره ارامنه هویتی عناصر به خود کتاب در نیز آبراهامیان لون

 خالصه صورت به اما گنجد نمی گزارش این مجال در که است داده قرار بررسی و بحث

 :شمرد بر را موارد این توان می آبراهامیان های نوشته اساس بر

 -۴ تاریخی ی گذشته به نمادین بازگشت -۳ ها گذاری نام و ها نام -2 آرارات کوه-1

 موسیقی -6 ارامنه میان در ترجمه جشن و ترجمه نهضت -5 ارمنی الفبای ارمنی، زبان

 های سنت -9 اصلی سرزمین به بازگشت ی ایده -8 مسیحیت دین و کلیسا -۷ ارمنی

  (200۴ آبراهامیان،) ارمنی

 ارامنه، میان در ملی هویت عناصر خصوص در شناسی جامعه توضیحات این بر عالوه

 اخیر جنگ شرایط با همزمان تحقیق این که داد قرار توجه مورد نیز را موضوع این باید

 حتما همزمانی این و شده انجام میالدی 2020آذربایجان در اواخر سال  و ارمنستان میان

 باال آن تاثیرات از یکی که البته صد و است داشته دهندگان پاسخ نظرات روی بر تأثیراتی

 در حتی کشور خارجی و داخلی وضعیت به بیشتر توجه و ملی همبستگی حس رفتن

 . است بوده جدید نسل میان

 

 همسایه هاي جمهوري اسالمي ایران و دیگر كشور به ارمنستان مردم نگاه -5

 و مساحت مربع کیلومتر 29800 با المنافع مشترک مستقل کشور کوچکترین ارمنستان

 کشور چهار با تنها جنوبی قفقاز ی منطقه در که است جمعیت نفر میلیون ۳ از بیشتر کمی
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  ترکیه با غرب از  آذربایجان، با شرق از گرجستان، با شمال از. است مرز هم و همسایه

 ایران. با جنوب و از

بررسی جایگاه روابط تاریخی ایران و ارمنستان در نگاه مردم، می توانیم به برای شروع 

 مورخ مشهور ارمنی، در کتاب تاریخ ارمنستان اشاره کنیم:« هراند پاسدرماجیان»مطلبی از  

از دوره ی اشکانیان به بعد بیشتر پادشاهان ایرانی خواهان استقالل ارمنستان بودند. ملت »

سوی امپراتوری روم و بیزانس مورد حمله و از سوی پادشاهان ایرانی ارمنستان همواره از 

 «مورد تفقد و مهربانی قرار گرفته اند.

روابط ایران و ارمنستان از نظر تاریخی، یکی از قدیمی ترین و طوالنی ترین روابط میان 

 مردم خاورمیانه است. سابقه ی روابط این دو کشور همسایه به حدود سه تا چهار هزار

سال پیش باز می گردد و تاریخ ارمنستان را نمی توان بدون آشنایی با تاریخ ایران به طور 

 (2005)آنی آزادیان، .دقیق مورد مطالعه قرار داد

به همین دلیل مروری بر تاریخ مشترک ایران و ارمنستان آمادگی بیشتری برای درک نگاه 

 یران را فراهم می کند.مردم ارمنستان به کشورهای همسایه ی خود از جمله ا

 از پس. رسید خود پایانی مرحله به ارمنی ملت تشکیل روند یرواندونی دودمان زمان در

 ارمنستان پادشاه اول آرتاشس سلوکی، حکومت گذاریپایه و مقدونی اسکندر لشکرکشی

 قدرت اوج به بزرگ تیگران زمان در که نهاد بنیان را بزرگ ارمنستان و شوریده آنان بر

 (1۳60)خداوردیان، .رسید خود

 میالدی ۳01 سال به. پیوست وقوع به جدیدی تحوالت ارمنستان اشکانی، سلسله زمان در

 به آنان جمعیت هنگام این در پذیرفتند، خود حکومت رسمی دین عنوان به را مسیحیت

 رسید.می مربع کیلومتر هزار ۳12 به بزرگ ارمنستان وسعت و گردیدمی بالغ نفر میلیون ۴

 ساسانیان برابر در خود آزادیبخش مبارزات با ارمنستان اشکانی پادشاهی فروپاشی از پس

 فرهنگی -معنوی  و ملی هویت توانستند اعراب حکومت آنگاه و شرقی رم امپراتوری و

 چه هر استواری باعث شده ابداع ارمنی الفبای میالدی ۴05 سال در. نگهدارند را خود

 یکپارچگی در توانست ملی حکومت غیبت شرایط در که گردید معنوی و فرهنگی بیشتر

 .گردد سهیم آنان
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 حکومت خارجی چیرگان برابر در مردم آزادیبخش امانبی هایشورش و پیکار از پس

 دیگری هایحکومت چندی از پس. شد نهاده بنیان باگراتونی دودمان بدست ارمنیان متحد

 منقرض بیزانس بدست میالدی 1021 به سال که آرزرونی حکومت مانند یافت تأسیس نیز

 تازهای و تاخت اثر در سپس و اعراب بیزانس، هایحکومت هایستم اثر در. گردید

. رفتند دیگر کشورهای به نموده کوچ خود سرزمین از بسیاری ارمنیان سلجوقی ترکان

 توانستند آنان آنجا در و بود مدیترانه دریای کنار در کیلیکیه هاآن ترینمهم از یکی

 شهرت «کوچک ارمنستان» یا کیلیکیه ارمنی پادشاهی به که نمایند تأسیس مستقل حکومتی

 .یافت

 مرکزی و شمالی هایبخش «میالدی 1۳ و 12 هایسده» گرجستان تقویت زمان در

 ارمنستان حکومت زاکارید ارمنستان سرکردگی به شده آزاد سلجوقیان دست از ارمنستان

 تاتارها لشکرکشی زمان در آنان فرهنگی و اقتصادی رکود و ارمنیان مهاجرت. شد احیاء

 1۴ هایسده» قویونلو قره و قویونلوآق طوائف و لنگ تیمور تازهای تاخت و مغوالن و

 سیطره تحت ارمنستان میالدی 16 سده در. بود اسفناک ارمنستان برای «میالدی 15 و

 میالدی 1828 بسال تزاری روسیه. گرفت قرار ایران صفویان و عثمانی امپراتوری

 روسیه، حکومت سه زیر در ارمنیان سان بدین درآورد خود بتصرف را شرقی ارمنستان

 به دست خود ارمنی ضد سیاست با عثمانی سلطان حکومت. گرفتند قرار ایران و عثمانی

 هزار ۳00 از بیش میالدی 1896 تا 189۴ از زده غربی ارمنستان در ایتوده کشتارهای

 (Richard G. Hovannisian, 2004) .کردند عامقتل را نفر

 حکومتی محافل در ارمنی مسئله و گردید آغاز عثمانی دولت از رهایی در ارمنیان مبارزه

 در ایحربه عنوان به مسئله این از ضرورت اثر در گهگاه آنان شده مطرح اروپا سیاسی و

 به دست جوان ترکان حکومت 1915 سال در. نمودند استفاده عثمانی سلطان برابر

 ارمنستان در را ارمنی میلیون نیم و یک از بیش زده میالدی بیستم سده کشینسل نخستین

 .فرستاد نیستی کام به غربی

 بسال کلیسا قره نبرد و سارداراباد نبرد از پس شدند موفق آنان ارمنیان مبارزات اثر در

 سال دو حدود مدت در. نمایند احیاء را خود حکومت سده پنج از پس میالدی 1918
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 اساس بر. شد تأسیس باستان ارمنستان از کوچکی بخش در ارمنستان جمهوری اولین

 دهد؛ بازپس ارمنستان جمهوری به را ارمنی والیت شش شد مکلف ترکیه سور معاهده

 قسمتی دیگر سویی از. نپوشید عمل جامه امر این آتاتورک کمال رسیدن قدرت با لیکن

 و آذربایجان هایجمهوری تصرف در آخالکاالکی و نخجوان خاک تمامی و قره باغ از

 حکومت 1920 سال از( Fred M. Shelley, 2013) .ماند باقی شوروی گرجستان

 .گردید آن جانشین شوروی ارمنستان سوسیالیستی؛

 1991 سپتامبر 21 تاریخ در ارمنستان جمهوری شوروی؛ جماهیر اتحاد فروپاشی از پس

تغییر در ساختار کشورهای حوزه ی قفقاز و استقالل این کشورها، به  .گردید اعالم

خصوص در مورد ارمنستان به دلیل همین سوابق و روابط تاریخی و اشتراکات فرهنگی 

دو  و ادبی با ایران، فرصتی برای برقراری و مستحکم کردن دوباره ی پیوندهای قدیمی

 کشور همسایه ایجاد کرد.

آنچه بیش از همه در تاریخ این سرزمین در مورد آن گفته شده، مبارزات بین فلسفه و 

جهان بینی غرب و شرق و همچنین، مبادالت معمول بین اروپا و آسیا، یعنی مبادالت 

 سیاسی و اقتصادی است. در این مبارزات و مبادالت، ارمنستان نقشی مهم داشته که نمی

توان آن را نادیده گرفت. در اثر این برخوردها و سبک تفکر، تمدن ها نیز با هم برخورد 

 داشته اند. 

یک ملت تنها به معنای یک مرز و یک کشور نیست بلکه مقدم » می گوید: « شارل پگی»

این رسالت در مورد ارمنستان، بازی کردن نقش واسط بین « بر هر چیز یک رسالت است.

 (2005وده است. )آزادیان، آنی شرق و غرب ب

 سر بر آذربایجان با ارمنستان ی دیرینه اختالف از بودن مطلع و اخیر اتفاقات وجود با

 این ارامنه، کشی نسل سر بر ترکیه با تر دیرینه اختالف و کوهستانی باغ قره ی مسئله

 دلیل همین به. دارد حسنه روابط و باز مشترک مرز ایران و گرجستان با تنها کشورعمال

 خصوص به و خود ی همسایه کشورهای به ارمنستان مردم نگاه تحقیق این مهم قسمت

 .است ایران
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جالب توجه است که در میان تمام تاریخ سیاسی و روابط دو کشور، روابط فرهنگی 

 همواره راه خود را یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

ملت ارمنی در بدو پیدایش خود ارتباطات مختلفی با اقوام همسایه ی خود داشته و این 

روابط متقابل تاثیرات خود را بر فرهنگ عامه ی ارمنیان گذاشته است. تاثیر ایرانیان در 

این زمینه بسیار چشمگیر بوده و در نتیجه آن، میراث معنوی ارمنی رشدی چشمگیر داشته 

در تاریخ این دو قوم ریشه دارد و حتی در بدو تشکیل دولت ارمنی، است. این تاثیرات 

در نتیجه ی همسایگی و ارتباط دو ملت، فرهنگ، زبان، ادبیات و هنر آنان از یکدیگر 

، مورخ یونانی، گفته که حتی در قرن «گزنفون»تاثیر پذیرفته و غنا یافته است. برای مثال، 

نیان قابل فهم بوده است. در این زمینه، منابع باستانی پنجم میالدی زبان ایرانیان برای ارم

ارمنی نیز، که مراجع مهمی برای ارمنیان و ایرانیان به شمار می رود، این مسئله را اثبات 

 می کند. 

 بسیاری و دارد کاربرد ارمنی زبان در اکنون هم که فارسی ی واژه 1۴00 از بیش تعداد

 تاثیرات این از ای گوشه تنها تلفظ، در تغییر کمی اب و فارسی یریشه با دیگر هایواژه

 است.

شاعر ارمنی، به خوانندگان خود توصیه می کرد تا اشعار وی را بر وزن « یرزنگاتسی»

و برخی شاعران ارمنی قرون وسطل نیز در اشعار « فریک»شاهنامه ی فردوسی بخوانند. 

اند. در این میان، حفظ اشعار حکیم خود از مضامین و کلمات فارسی بسیار استفاده کرده 

عمر خیام در میان مردم ارمنی نیز شاهدی دیگر بر این مدعاست که نه تنها شاعران و 

فرهیختگان ارمنی، بلکه خوانندگان عامی این آثار نیز با ادبیات فارسی آشنایی داشته اند. 

 (2005)آنی آزادیان،

 8یا  ۷تعداد  روانیارمنستان، در شهر ا یها و اسناد ملبر اساس مدارک موجود در موزه

مذهب احداث  یعیتوسط مسلمانان عمدتاً ش یو مذهب یاسالم یبنا یمسجد و تعداد

 ،یدولت یهاو نظام یاسیو تحوالت س رییاز تغ یناش طیشرا لیشده است که اکثر آنها به دل

 نیگرفته، از ب کامل قرار بیتخر ایو  یتوجه یمورد ب ه،یسبعد از الحاق ارمنستان به رو

که  شودیم دهید روانیمسجد در شهر ا کیاز  یریاند. در سفرنامه مادام دالنوا، تصورفته
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 نیشهر. در ب نیدر ا گریاست بر وجود مساجد د یروشن لیمسجد جامع نبوده و خود دل

که « مسجد کبود» ایو  «روانیا امعمسجد ج»مسجد به نام  کیمساجد و بناها، فقط  نیا

 .مانده است یمشهور است، باق زین یبعضاً به مسجد خان

گوناگون بوده است.  یدیو توح یاله انیاد روانیپ یرایهمواره پذ یرانیفرهنگ ا اساساً

کهن و  یهاو تمدن انیها و اعتقادات ادمتقابل فرهنگ یریرپذیو تاث زشیآم دیترد یب

 شیموجب زا ،یستیگونه همز نیو بدون بازتاب باشد؛ ا هدفیب تواندینم دار،شهیر

خود و به  یخیتار ینهیشیبا پ رانیخواهد بود. ا ترعیو وس ترقیعم یهاشهیاندتفکرات و

 یدیتوح انیاد روانیپ منیدر آن منطقه، همواره پناهنگاه ا یعیبعد از رشد اسالم ش ژهیو

 بوده است.

مسلمانان  زیآممسالمت یستیهمز یطوالن خیتار دآورای ان،یرانیمساجد ساخته شده توسط ا

 یبه مدت. فرهنگ و تمدن در آن خطه بوده است یدر توسعه  انیرانیو ارامنه و تالش ا

 رانیخود را با ا ینیو د یفرهنگ یوندهایارمنستان پ ستم،یقرن ب لیو تا اوا یطوالنبسیار 

 حفظ کرد.

دست  یقابل توجه یهاشرفتیبه پ زیو ورزش ن یقیموس نما،یتئاتر، س ینهیارامنه در زم

 یو هزاران جلد کتاب ارمن یارمن ی هینشر 85حدود  رانیدر ا ری. در صد سال اخافتندی

 است. دهیبه چاپ رس

 

 هاي پژوهش:یافته

بررسی آمار و نتایج پاسخ ها به سواالت پرسشنامه، کمک زیادی به تحلیل محتوا و 

کند. این نتایج تحت عنوان یافته های تحقیق به شرح  رسیدن به پاسخ سوال پژوهش می

 زیر می باشند:

: هایگزینه میان از فراغت، اوقات گذراندن چگونگی سواالت به مربوط های پاسخ در

 مجازی، فضای در گذران سینما، به رفتن تلویزیون، و رادیو با خانواده، کنار در بودن

انتخاب میان زیاد، متوسط و کم، انتخاب با حق  کردن، ورزش و موسیقی به شدن سرگرم

درصدی گزینه ی زیاد از سوی پاسخ دهندگان، نشان می دهد بیشترین عالقه مردم  6۳
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 واقعیت این گرفتن نظر در ارمنستان در اوقات فراغت سرگرم شدن با موسیقی است. با

 فولکلور موسیقی طوالنی سنت عثمانی، ی دوره تا باستان روزگار از ارمنستان مردم که

 کنسرواتوارهای در ارمنی فولکلور موسیقی هم شوروی سلطه دوره در و دادند ادامه را

موسیقی  با فراغت اوقات گذراندن که نتیجه گرفت توان می شده، می تدریس دولتی

است و ضرورت فعالیت فرهنگی در  مردم میان در موسیقی ی ویژه جایگاه نمایانگر

کنسرت های مشترک و ساخت تولیدات مشترک را در حوزه موسیقی و برگزاری 

 ارمنستان دوچندان می کند.

سایات »از تاثیر متقابل موسیقی ایرانی و ارمنی نمی توان به سادگی گذشت. برای نمونه، 

بزرگترین شاعر و موسیقی دان ارمنی، چند سالی را در خدمت کریمخان زند، در « نووا

هایی از موسیقی قفقازی یقی شناسی نشان داده که ریشهبرد. تحقیقات موسشیراز به سر می

در مکتب شیراز به چشم می خورد. از این موارد می توان از سازندگان ارمنی آالت 

نام برد و یادآور شد که « هوهانس ملقب به یحیی»و « ملکلم»موسیقی در ایران همچون 

وسیقی دانان ارمنی تشکیل ارکسترهای بزرگ و ارکستر سمفونیک تهران با همکاری م

 انجام شده است.

 62 از بین زیاد، متوسط و کم،  خانواده کنار در اوقات فراغت بعد از موسیقی، گذراندن

 62 اینکه ، نظر به توجه با اما است، داده اختصاص خود به ها گزینه زیاد را پاسخ درصد

ین با نگاهی است و همچن مجازی فضای در وقت گذراندن به متعلق درصد مخاطبین نیز

به دیگر مطالعات اجتماعی مرتبط که تایید می کنند این رویداد در همه ی جوامع دنیا در 

تحوالت مدرنیته و  با همگام جدید نسل نتیجه گرفت که توان می حال رخ دادن است،

است و از  خویش جامعه سنتی فضای از گرفتن فاصله حال در کم نفوذ تکنولوژی، کم

 در کنار خانوده بودن دورتر می شود. 

 جوانان گرایش تغییر اجتماع، های سنت از ارمنستان جدید نسل گرفتن فاصله از اینمونه

 میدانی مشاهدات طبق بر. است مجازی فضای در ارتباطی های اپلیکیشن از استفاده در

 فیس از و واتساپ به وایبر رسان پیام از انتقال مالیم شیب تحقیق این نتایج بررسی و

 .شود می دیده اینستاگرام به بوک
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 بوک فیس و درصدی ۴0 رای با اینستاگرام از اقبال کل در که نکته این گرفتن نظر در با

 فضای های دسترسی لیست صدر در زیاد اختالف با دهنگان پاسخ درصدی ۳9 رای با

نکته پی برد که رده سنی جوان هستند. با دقت در سن مخاطبین می توان به این  مجازی

به باال بیشتر به فیس  ۴0و نوجوان بیشتر به اینستاگرام و نسل مسن تر یعنی رده سنی 

 و دیجیتال دنیای در که گفت اطمینان با توان بوک اقبال نشان داده اند و این یعنی می

 گذاری سرمایه بیشترین باید حداکثری، تاثیرگذاری برای امروز، ای رسانه نرم جنگ

 .کرد متمرکز اجتماعی ی شبکه دو این روی بر را مالی حتی و فعالیتی و فکری

 ورزش آمار کمی متفاوت است. و تلویزیون سینما، رادیو و اما در حوزه

درصد مخاطبین اوقات فراغت خود  8کمترین میزان اقبال عمومی به سینما است که تنها 

 از این گزینه استقبال چندانی نمی کنند. درصد 59را با سینما پر می کنند و نزدیک به 

درصد  51درصد متوسط و  25درصد اقبال زیاد،  2۴در حوزه رادیو و تلویزیون نیز تنها 

 اقبال کم را انتخاب کرده اند.

 :اندیشید دلیل دو به توان می اقبال کم مردم به رادیو تلویزیون و سینما توجیه در البته

  مجازی. فضای در ها سریال و ها فیلم از مختلف محتواهای به ساده و آزاد دسترسی اول،

 در جهانی تولیدات با رقابت قابل و کیفیت با سینمایی و تلویزیونی تولیدات نبود دوم، و

 ارمنستان. داخلی تلویزیون و سینما

درصد نیز اقبال کمی  5۳درصد متوسط و  ۳1درصد اقبال زیاد،  16در حوزه ورزش نیز 

 توجه قابل خود جای در گذراندن اوقات فراغت خود با ورزش را در نظر داشته اند کهبه 

گیری بیماری کرونا و البته در این مورد نباید از تاثیرگذاری احتمالی همه .است بررسی و

 شرایط قرنطینه و تعطیلی مراکز ورزشی و غیره غافل بود.

 بندی جمع به نگاهی ارمنستان و با توجه به توضیحات در بخش اعتقادات مذهبی مردم

 باور" به دهندگان پاسخ درصدی 80 پاسخ مذهبی، اعتقادات مورد در سواالت به ها پاسخ

 بر است روشنی دانند، دلیلمی مذهبی فردی را خود درصد 58و اینکه  "خدا به

 .مردم بر ارمنی کلیسای توجهات و تبیلغات باالی تأثیرگذاری
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 که مرگ از پس زندگی به اعتقاد پایین نسبتا میزان موضوع این در توجه قابل ی نکته اما

 درصد است. ۳8درصد و معاشرت با افراد مذهبی  ۳۷ میزان باالترین در

 روند،درصد هر هفته به کلیسا می 9مذهبی  اعمال انجام به اما در پاسخ به پرسش پایبندی

درصد  11نامنظم و گاه گاه و درصد  ۴2درصد ماهی یکبار،  16درصد دو هفته یکبار،  22

 هرگز به کلیسا نمی روند.

 حال این با است ترگسترده تحقیقی نیازمند موضوع به تنهایی، این البته بررسی بیشتر

 مشاهدات کنار در آن دادن قرار و دهندگان پاسخ سنی ی رده به توجه با بتوان شاید

 ها،سنت از جدید نسل گرفتن لهفاص بحث راستای در که کرد مطرح را فرضیه این میدانی،

البته این  .است جدید نسل معطوف توجه بیشتر میزان نیز مذهبی اعتقادات مورد در

 موضوع خود مستلزم تحقیق مجزا و فراگیر در آینده است.

 نتیجه توان می شد بخش هویت ملی ارامنه ذکر در که ارامنه هویتی عناصر به رجوع با

 از برخاسته خود، ملی هویت به دهندگان پاسخ درصد ۷۴ افتخار با همراه نگاه که گرفت

 و ها اسطوره به مشترک همبستگی احساس و سرزمینی مرزهای و تاریخ به اعتقاد همین

 .است نمادهایشان

 افزایش بر ملی تولید مثبت تأثیر بر که ها پاسخ از درصد 80 بررسی با راستا همین در و

 و اندکرده تاکید ملی هویت به افتخار حس تقویت نتیجه در و کشور پیشرفت و استقالل

در پاسخ به این پرسش که کدام مورد در کشور شما نیاز به  که درصدی ۴2 همچنین

 مناسبات بر مقدم را خود کشور سیاسی های وابستگی در بازنگری اساسی دارد؟ بازنگری

 به وابستگی و ملی هویت که رسید تحلیل این به توان می اند، دانسته غیره و اداری

 هویت ی مقاله براساس که خصوصاً دارد ای ویژه جایگاه ارامنه مردم میان در سرزمین

 بعدی هاینسل به هویتی ملی عناصر این انتقال بر تاکید ارمنستان مردم ارامنه، قومی

 .دارند

خود و ی ارمنستان به همسایگان و اما در مهمترین قسمت این پژوهش یعنی نگاه جامعه

 و دلیلی به را خود همسایگان از یک هر دهد که ارامنهبه خصوص ایران، نتیاج نشان می

 پاسخ از درصد 2۷ تنها تحقیق این از آمده دست به آمار طبق که شناسندمی شهرتی به
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 از باالتر درصد ۳5 با گرجستان و شناسند می زیادی نسبتا مقدار به را ایران دهندگان

 .دارند قرار ایران از بعد های جایگاه در درصد 12 و 16 آذربایجان و ترکیه و ایران

 کشورهای از کدام هر از دهندگان پاسخ شناخت دلیل ها پاسخ بررسی در تر جالب ینکته

 .است همسایه

 گردشگران -1: گرفت قرار دهندگان پاسخ اختیار در شناخت دلیل عنوان به محور پنج

 نظامی -5 ادبیات -۴ هنر و فرهنگ -۳ ورزش -2

 و بود آن گردشگران ی واسطه به گرجستان از ارمنستان ی جامعه شناخت از درصد 85

 .درصد ۴ نظامی ی گزینه و درصد 9 تنها هنر و فرهنگ سهم

 درصد ۳ ورزش درصد، 1 فقط هنر و فرهنگ از و درصدی 28 سهم گردشگران از ترکیه

 .بود درصد 62 با نظامی ی گزینه به مربوط سهم بیشترین اما داد اختصاص خود به را

 هیچ گردشگری و یابد می افزایش درصد 80 تا آذربایجان مورد در نظامی ی گزینه این

 .دهند می نشان را ترکیه مشابه کامال نتایجی هم هنر و فرهنگ و ورزش. ندارد سهمی

 ۳۳ با ایرانی هنر و فرهنگ. دارد سهم گزینه 5 هر از که است ای همسایه تنها ایران، اما و

 نظامی ی گزینه آن از بعد و است ایران از دهندگان پاسخ شناخت دلیل بیشترین درصد

 رتبه در درصد ۴ با ورزش و درصد 5 با ادبیات درصد، 2۴ با گردشگران درصد، ۳2 با

 .  دارند قرار بعدی های

 بر حتما آذربایجان و ارمنستان جنگ با تحقیق این همزمانی شد گفته قبال که همانطور

 ایرانی هنر و فرهنگ تاثیر زیاد اختالف تا شود باعث تواند نمی این اما بوده موثر ها پاسخ

 گرفته شود. نادیده ایران ی همسایه کشورهای سایر با را

 

 نتیجه گیري :

 یاسالم یرانیمهم فرهنگ، ادب و هنر ا یهااز کانون یکی ران،یاز ا ییاز جدا شیقفقاز تا پ

را مشاهده کرد.  یاسالم یرانیا تیهو اتیادامه ح توانیبعد هم م انیبود که تا سال

 یخارج استیقفقاز ارتباط داشته و طبق س یبا هر سه جمهور رانیا یاسالم یجمهور

 .منطقه را مدنظر دارد یکشورها یامخود بهبود روابط با تم
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این سوال که با در نظر گرفتن  در نتیجه با توجه به یافته های این پژوهش، در پاسخ به

مولفه های اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ارمنستان، نقش دیپلماسی فرهنگی در عمق 

 و سیاسی فعلی موقعیت بخشیدن به روابط دو کشور چگونه است؟ می توان گفت در

 و داده نشان را خود تاثیر که ایران غنی فرهنگ وجود با خصوصاَ ارمنستان، اجتماعی

 روابط تعمیق روی بر کار برای مناسبی زمان رسد می نظر به ملت دو زیاد اشتراکات

 .باشد ارمنستان و ایران

این امر در سایه ی دیپلماسی فرهنگی سازمان یافته بر پایه ی شناخت دقیق از مولفه  

 ی هدف امکان پذیر می شود.های فرهنگی و اجتماعی اثربخش در جامعه

اعی مردم ارمنستان و نفوذ تکنولوژی و رسانه بر آن، میزان مولفه هایی نظیر زندگی اجتم

اثرپذیری از اعتقادات مذهبی و پایبندی به آنها، نوع نگاه به هویت ملی و تاثیر آن بر 

 ارتباط با فرهنگ های دیگر و در نهایت میزان و دلیل آشنایی با سایر کشورها.

عمیق روابط دو کشور به گونه ای بنابراین اهمیت و تاثیرگذاری دیپلماسی فرهنگی در ت

 است که می تواند مبنای سایر زمینه های ارتباطی دو کشور نیز قرار گیرد.

 

 

 پیشنهادات:

ضروری  راهکار و پیشنهاد قالب در نکته چند ذکر تحقیق این نتایج کلی گرفتن نظر در با

 رسد : به نظر می

 جوان نسل خصوصا – جامعه فراغت اوقات از درصدی 58 ی نتیجه رسد می نظر به -1

 به تر ساده دسترسی فرصت معنای به تواند می شود، می سپری مجازی فضای در که –

 منظری از حتی که باشد مجازی فضای در موثر فعالیت طریق از ارمنستان در جدید نسل

 حال عین در و تر هزینه کم چهره، به چهره و حضوری سنتی های روش با مقایسه در

 .بود خواهد تر سریع و تاثیرگذارتر
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های مختلف هایی نظیر تولید مستمر و متنوع محتواهای بصری کوتاه از جذابیتفعالیت

ایران، مانند جذابیت های گردشگری، فرهنگ عامه، پیشرفت های علمی و... با تاکید بر 

 اشتراکات و ظرفیت های دو ملت، برای انتشار در فضای مجازی.

 در و آنها میان در موسیقی بودن دار ریشه و ارمنستان مردم زیاد ی عالقه هب توجه با -2

 ایرانی ارمنی های دان موسیقی ظرفیت از توان می ایرانی موسیقی غنی هنر دیگر طرف

 .مجازی های کنسرت شکل به حتی برد، بهره مشترک های کنسرت برگزاری برای

 مربوط را آن توان می که سینما و تلویزیون به ارمنستان مردم کم اقبال نتایج، میان در -۳

 فرصت یک شکل به تواند می هم دانست ارمنستان تولیدات پایین کمیت و کیفیت به

 مربوطه مراکز توسط تلویزیونی محتوایی تامین با و درآمده کشور دو روابط گسترش برای

 مشترک فرهنگ با را خال این تلویزیونی و سینمایی مشترک کار تولید شرایط ایجاد و ایران

 .نمود پر کشور دو غنی

 هم مسلمان غیر کشور یک با شمال از فقط و است مسیحی کامال کشوری ارمنستان -۴

 اسالم دنیای بین مرز عنوان به اطرافش اسالمی کشورهای میان در نظر این از و است مرز

 فرهنگی و تاریخی قدمت البته و همسایگی همین شاید. است شده تعریف مسیحیت و

 داشته ای دوستانه و باز دید مذاهب، سایر با برخورد در ارامنه که شده باعث مشترک

 پایتخت ایروان در شیعیان کبود مسجد از حراست و حفظ موضوع  این ینمونه. باشند

 کمونیست ی سلطه یدوره در که دهد می نشان مسجد این ی تاریخچه. است ارمنستان

 از را کبود مسجد "چارنز یغشه" نام به ارمنی فردی نابود شدند، مذهبی مراکز تمام که

 پابرجا ایرانیان و ارامنه مشترک همکاری با مسجد این امروز تا و است کرده حفظ نابودی

 کشور دو فرهنگی مشترک های فعالیت مرکز تواند می ایروان کبود مسجد. است مانده

 ارمنستان، و ایران ملت دو دوستی های ریشه کردن محکم بر عالوه طریق این از و باشد

 .کند مخابره ها ملت سایر به نیز را ادیان دوستی پیغام

برگزاری فعالیت های فرهنگی مستمر و دائمی مانند ایجاد فضایی برای برقراری جلسات 

خوانی، مرور تاریخ مشترک دو کشور، برگزاری آموزش های غذاهای سنتی شعر و داستان

ی ها  و سرگرمی های مختلف برای کودکان، آموزش هنرهای دیجیتال هر دو کشور، باز
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و رسانه برای قشر نوجوان و فعالیت هایی از این دست می تواند فضای مسجد را به 

 نقطه ی اتصال محکمی برای دو ملت تبدیل کند.

مشترکات نژادی، جغرافیایی،  که است اهمیت حائز موضوع این ی باره چند ذکر نهایت در

تاریخی و فرهنگی دو کشور آن اندازه وسیع است که تفاوت دینی، چشمگیر نیست، تا 

جایی که می توان باز هم ادعا کرد که نزدیک ترین کشور از لحاظ فرهنگی به ایران، 

 مشترک تاریخ و تاریخی ی گذشته به ارامنه عمیق اعتقاد روی بر تاکید ارمنستان است و با

 این گرفتن نظر در همچنین و بوده همراه دوستی و صلح با وارههم که ایرانیان با طوالنی

 باز است تاثیرگذار مردم ذهنی تصورات بر که جنگی شرایط خالل در حتی که موضوع

 که است لذا مناسب دارد، ارامنه ذهن در را جایگاه باالترین ایرانی غنی هنر و فرهنگ هم

 گرفت کمک ملت دو روابط تعمیق اشخاص و گروه های همسو برای های جدید، ایده از

  .برد بین از را بیگانگان ی هجمه ی غلبه فرصت و
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