
 

  )جغرافياي ايرانانجمن المللي  بينعلمي ـ پژوهشي و  فصلنامه(جغرافيا 

  1394تابستان، 45شماره ، سيزدهمسال دوره جديد، 

  

  هاي ديني در تهرانهاي ديني در تهرانتوزيع جغرافيايي اقليتتوزيع جغرافيايي اقليتپيامدهاي امنيت اجتماعي پيامدهاي امنيت اجتماعي 

  

3اكبرياسماعيل علي و 2محمدتقي رهنمايي، 1تاريتقي كاظمي
   

1/8/1393: ، تاريخ تاييد4/6/1393: تاريخ وصول  

  

  چكيده

  ها و ها، زرتشتيها، آشوريهاي ديني، يعني ارمنيتوزيع جغرافيايي اقليتاين مقاله ضمن بررسي 

براي اين منظور ابتدا مباحث نظري مرتبط . ها در تهران به پيامدهاي امنيت اجتماعي آن تاكيد داردكليمي

. هاي ديني در تهران ارائه شدبا موضوع مطرح شده و سپس الگوهاي اوليه توزيع جغرافيايي اقليت

هاي ديني دنبال آن الگوهاي كنوني توزيع جغرافيايي آنها تشريح و عوامل همگرايي و واگرايي اقليتب

هاي ديني در تهران از انتظام فضايي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد، پراكنش جغرافيايي اقليت

  اند و زندگي گزيني اسكان يافتهيعني در بعضي موارد به صورت جدايي. خاصي برخوردار نيست

در موارد ديگر به صورت پراكنده در ). مثل غالب جمعيت ارامنه و برخي از جمعيت زرتشتي(نمايند مي

هاي ديني و رابطه آنها در طول تاريخ رغم فراز و فرودهايي كه اقليتبه. سطح شهر تهران سكونت دارند

همگرايي آنها در تهران وجود دارد،  هاي زيادي برايبا حكومت داشته، از منظر امنيت اجتماعي ظرفيت

هاي آن ها را از قوه به فعل تبديل كرد و از فرصتتوان اين ظرفيتريزي مناسب ميكه در صورت برنامه

  .براي تعميق امنيت اجتماعي بهره جست
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  مقدمه

و برخوردار از تنوع ديني، مذهبي، قومي و زباني و فرهنگي  ايران از جمله كشورهاي متكثر

كشور يا واحد جغرافياي سياسي فعلي در جهان به طور نسبي از  200است و در مقايسه با 

در ايران ) يهود، مسيحيت و اسالم (سه دين اصلي توحيدي . بيشترين گوناگوني برخوردار است

} ...و{هاها، سيكتوان به زرتشتيان، صائبياينها مي در كنار). 174: 1384قمري،(پيرواني دارند 

هاي ناشي از تضادهاي مذهبي و قومي فراواني تاريخ پر فراز و نشيب ايران، تنش. نيز اشاره كرد

صباح در الموت و دين در آذربايجان، حسنظهور بابك خرم. را در خود ثبت كرده است

هاي بارز توان نمونههاي منشعب از آن را ميسيدعلي محمدباب در شيراز و سپس پيدايش فرقه

نكته حايز اهميت . هاي سياسي اديان و مذاهب در پيكره سياسي و اجتماعي ايران دانستچالش

هاي ديني ميان مسيحيان و هاي وسيعي از خاورميانه عربي كه پهنه درگيرياينكه، برخالف بخش

ها در صدر اسالم با چالش حاكميتي ميان دين هاي صليبي بوده، ايران تنمسلمانان در قالب جنگ

هاي سياسي با منشاء اعتقادي، عموماً از آن پس چالش. زرتشتي و اسالم روبرو شده است

امروزه آنچه مهم است و اين . اندماهيت مذهبي برخاسته از دگرانديشي ديني از اسالم داشته

غير از اسالم، در ب يا ديني ديگر بهمقاله بر آن تاكيد دارد، اين است، كه آيا پيروي از مذه

شمار عنوان يك تهديد سياسي و امنيتي بهتواند بهكشوري مانند ايران با حكومت اسالمي، مي

به اين . آيد؟ الزمه پاسخگويي به اين سوال، بررسي آزمون گونه اين پديده در شهر تهران است

و فرهنگي كشور بوده و مناسبات حاكم دليل كه تهران كانون تمامي فرايندهاي سياسي، اجتماعي 

  . اي از كل كشور باشدتواند نمايهبر اين شهر، مي

  

  بيان مسئله

هاي هاي مقتدر و استعماري به اقوام و اقليتهاي اخير تلقي و رويكرد ابزاري دولتدر سده

هاي اين استفاده ابزاري بيش از اينكه حاصل سياست. تر شده استديني، مذهبي پررنگ

گرايانه پيروان اديان و مذاهب و يا وابستگان بيگانگان باشد، نتيجه مستقيم رقابتهاي تعصب

قاره هند به سه كشور جداگانه بر اساس اعتقادات تجزيه شبه. گروههاي قومي مختلف است

حتي تحوالت اخير سياسي در شمال . هاي عملي چنين رقابتها استديني، از مهمترين تجربه
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رهاي عربي خاورميانه، ريشه در ساختارهاي قومي و باورهاي ديني و مذهبي آفريقا و كشو

آنچه كه در ايران از منظر امنيت اجتماعي و سياسي اهميت دارد، توجه . ساكنان اين كشورها دارد

  . شناسي حكومت و تامين امنيت عمومي جامعه استهاي بالقوه از منظر آسيببه اين توان

ن شهر و مهمترين مركز تجمع پيروان اديان، بعد از مناطق تجمع اصلي عنوان يك كالتهران به

شناخت صحيح . آنها، پذيراي جمع قابل توجهي از اديان مختلف از گذشته تاكنون است

گروههاي ديني و چگونگي توزيع جغرافيايي آنها، در كنار درك ميزان تاثيرگذاري آنها بر مردم 

شناخت صحيح از وضعيت اجتماعي و فرهنگي آنان  ساكن در مناطق شهري تهران بزرگ به

تواند بر امنيت حضور طيف قابل توجهي از پيروان اديان مختلف در پايتخت مي. كندكمك مي

ويژه گروههايي كه از نظر هاي خارجي، بهدر رسانه. شهر تهران در شرايط خاص تاثيرگذار باشد

  شود كه از دانند، كوشش مييسياسي خود را معارض و مخالف حكومت فعلي ايران م

بدون . گيري شودعنوان يك حربه سياسي بهرهپذيري اقوام و پيروان اديان، بههاي تحريكقابليت

هاي سياسي و بدور از هرگونه داوري درباره آنها، نگاه در نظر گرفتن ماهيت اينگونه مبارزه

نگري مسئله ظرفيت بالقوه، از بعد آيندهعلمي به امنيت اجتماعي شهر تهران نيازمند ارزيابي اين 

  .امنيت است

  

  روش تحقيق و ابزار گردآوري اطالعات

هاي با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه و چندوجهي بودن آن، در اين تحقيق از روش

توصيفي و تحليلي استفاده شده است و روش و ابزار گردآوري اطالعات نيز به صورت 

در اين مقاله تالش بيشتر بر آن است تا به مباني نظري موضوع . بوده است اي و ميدانيكتابخانه

بندي و تحليل آنها با تكيه بر مستندات، الگو و مدلي ناظر مورد مطالعه پرداخته شود و از جمع

  .بر مالحظات امنيت اجتماعي در كالن شهرها، خصوصاً كالن شهر تهران حاصل شود

  

  يي اقليتهاي ديني در تهرانالگوهاي فضايي توزيع جغرافيا

ها و ها و عقيدهمنطقه تاريخي ري به علت موقعيت خاص جغرافيايي، محل برخورد انديشه

باورهاي گوناگون مذهبي بوده است، زيرا با قرار داشتن در مسير راههاي مشهور ابريشم كه 
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نوع ديانتي از اين داد، هر ترين نقطه جهان آن روزگار را به هم پيوند ميترين تا غربيشرقي

گاه نيز به دليل سكونت . آمدكرد و در نتيجه، ناآشنايي و بيگانگي پديد نميمنطقه گذر مي

گزيدن باورمندان ملل و نحل مختلف در اين شهر و دوام بخشيدن به حيات مذهبي و عقيدتي 

  ور گرفتند، كه به مرخود، در يك دوره، پيروان همه آنها در يك جماعت بزرگ قرار مي

از اين رو مذاهب و عقايد متعلق به منطقه، يا وارد . ماندهاي آن نيز در تاريخ برقرار مينشانه

با پيدا شدن تهران در كنار ري باستان و توسعه آن و سرانجام . شده در آن، بازيابي شده است

 ادغام ري در شهر جديد، منطقه مورد بحث در مسير فرهنگي ـ مدني جديدتري قرار گرفته

  ).83: 1385تكميل همايون،(است 

  هاي مورخان گذشته آثار پيدا شده از عهد باستان در ري و پهنه تهران بزرگ، و نيز نوشته

گري ساكنان منطقه و آداب و رسوم رايج در ميان آنها دهنده اعتقادات مزداپرستي و زردشتينشان

اسالمي هم وجود داشته و از آنها  در عهد) بيوت النيران(هاي ري بسياري از آتشكده. بوده است

آمده شمار ميدر منابع بسيار ياد شده است و ري به گونه يك كانون موبدنشين درون ايران به

  ). 342: 1355كريمان،(است 

يهوديان بسياري به داليل اجتماعي و اقتصادي و نيز به سبب قرار گرفتن ري در مسير راه 

. اندها و محالت و دكاكين خاص خود بودهاراي كنيسهابريشم در اين شهر سكونت داشته و د

هايي از سكونت مسيحيان در منطقه موجود است، اما اگر نشاني از روستاي تهران همچنين نشانه

هاي ري و قصران، به و مردم آن در دست بود، به سان روستاي قيطريه، آذرشيب و ديگر قصبه

  .كردت ميطور يقين از زردشتي بودن مردم تهران حكاي

هاي ديني بيشتر ترجيح هاي متأخر خاصه پس از پايتختي تهران به داليل امنيتي اقليتدر دوره

ها و دادند كه در اين شهر زندگي كنند و به همين دليل از همان آغاز كليساها و كنيسهمي

ادامه هاي ديني خود هاي زردشتي در تهران پايتخت بنا گرديد، كه هنوز هم به كوششآتشكده

در ادامه الگوهاي اوليه و كنوني توزيع جغرافيايي ). 84و 85: 1385تكميل همايون،(دهندمي

  .اقليتهاي ديني در تهران تشريح خواهد شد
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  :الگوهاي كلي اوليه توزيع جغرافيايي اقليتهاي ديني در تهران .الف

ش توزيع .ه 1340تا دهه  از دوره قاجار: الگوي اوليه توزيع جغرافيايي زرتشتيان در تهران. 1

  :جغرافيايي زرتشتيان در تهران به شرح زير بوده است

  سراي مشير خلوت بازار به عنوان مركز تجاري –

  به عنوان مركز سياسي 1اطراف سفارت انگليس –

عنوان مراكز سكونتگاهي پارس بهاميرآباد و تهران ،دآبا، يوسف)جمشيدآباد(جمالزاده  –

  ). 1389پرخيده، (

آنهايي كه وضعشان خوب  :ها در تهرانالگوي اوليه توزيع جغرافيايي آشوريان و كلداني. 2

الدوله و چهارراه كالج ساكن بود حوالي خيابان جمهوري، بلوار كشاورز، خيابان انقالب، حشمت

تري برخوردار بودند در حوالي خيابان خرمشهر، آنهايي كه از تمكن مالي پايين. شده بودند

ينا، خيابان كمالي، خيابان غفاري، خيابان اميرآباد شمالي و اميرآباد جنوبي ـ حول و خيابان س

  . حوش دو كليساي حضرت مريم و كليساي بزرگ شرق ـ سكونت داشتند

گيري سكونت ارامنه در ابتداي شكل :ها در تهرانالگوي اوليه توزيع جغرافيايي ارمني. 3

ل از آن فقط دو بباشد كه قزمان آغامحمدخان قاجار مي تهران همزمان با پايتخت شدن تهران در

باغ را ي قرهاي از ارامنهشاه قاجار عده .داشتند نيي ارمني در اين شهر نه چندان مهم سكخانواده

در جريان فتح تفليس و گرجستان به تهران كوچانيد و در حوالي دروازه قزوين و شاهپور سابق 

بران را براي ويژه شيشهور بهشاه نيز تعدادي پيشهفتحعلي .يا وحدت اسالمي فعلي جاي داد

هاي سلطنتي به تهران آورد و در جنوب شهر در كنار دروازه شركت در امر ساختمان كاخ

با آمدن صاحبان پيشه از قبيل زرگران،  ،اين جريانات مهاجرتي .اي دادجحضرت عبدالعظيم 

سازان و كاركنان اداري آشنا به زبان فرانسه، اسلحه گران، دوزندگان، مترجمان، بازرگانان وددرو

گيران از نقاط مختلف ايران و ارمنستان به تهران سرعت گرفت و در محالت ياد شده شراب

نفر ارمني  310شاه گري اصفهان در ابتداي سلطنت ناصرالدينبر طبق مدارك خليفه .ساكن شدند

هزار نفر جمعيت  150شاه حدود مت ناصرالدينساكن تهران بودند و شهر تهران در اواخر حكو

                                                 
 .فردوسي واقع شده است يابانجمهوري و غرب خ يابانسفارت انگليس در شمال خ .1
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نفر رسيده بود كه داراي دو كليسا، يك مدرسه  1500داشت و تعداد هموطنان مسيحي ارمني به 

در ابتداي جنگ جهاني دوم ديگر هيچ ارمني در محالت جنوبي . و يك كتابخانه عمومي بودند

اهللا خميني يا سپه سابق و آيتشهر حضور نداشت و همگي به نيمه شمالي بين خيابان امام

پس از جنگ موجي از روستائيان ارمني از سراسر كشور  .جمشيد رفته بودندطالقاني يا تخت

به تهران سرازير شدند و در  مخصوصاً فريدن اصفهان، چهارمحال و بختياري و ساوه و خرقان

  يك دهه بعد  .ندآباد كه خارج از شهر قرار داشت سكونت گزيداي بهجتهاي حاشيهمحله

موج ديگري به  1340ي در دهه .شرقي رفتندهاي نوساز شرقي و شمالي آنها به محلههمه

ناگفته نماند در . تهران رسيدند كه همگي آنان در كوي مجيديه و وحيديه و نارمك ساكن شدند

تهران مثل ي قاجار برخي از آنان در محالت و به عبارتي در روستا و ييالقات اطراف دوره

اصغرزاده ( خوردين، دروس، قلهك، زرگنده، منصورآباد، شيان، تلو و بومهن ساكن شدند ونك،

  ).53: 1382شبستري،

هاي قديمي تهران نشان طوري كه نقشههب :ها در تهرانالگوي اوليه توزيع جغرافيايي كليمي. 4

بوده و به صورت گتونشيني  دهند، مركز اوليه اسكان يهوديان در تهران منطقه اودالجانمي

رفته از هادي و حافظ نيز كشيده شدند و رفتهولي بعدها به نقاطي مثل شيخ. كردندزندگي مي

طوري كه تا قبل از انقالب هاند بحالت گتو خارج شده و در نقاط مختلف تهران گسترش يافته

عصر، ابان گرگان، ميدان وليآباد، خياسالمي عالوه بر نقاط مورد اشاره در باال به محالت يوسف

پل چوبي، خيابان انقالب به سمت دانشگاه تهران، سيد خندان و تجريش گسترش يافته و ساكن 

  ).كار ميداني( اندشده
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  :هاي ديني در تهرانالگوهاي كنوني توزيع جغرافيايي اقليت .ب

  الگوي كنوني توزيع جغرافيايي زرتشتيان در تهران. 1

كوچه زرتشتيان و  سياسي، ديني و فرهنگي زرتشتيان در خيابان ميرزاكوچك خان،اكنون مركز 

البته يك آدريان در رستم باغ تهرانپارس، يك انجمن محلي . كيخسرو شاهرخ واقع شده است

اما . قرار دارد) پشت باشگاه تختي -شرق تهران( آباد و يك قبرستان در قصر فيروزهدر يوسف

خان و تهرانپارس آباد ،كريمبيشترين تجمع زرتشتيان در اميرآباد، يوسفاز نظر سكونتگاهي 

در تهرانپارس . كنندصورت پراكنده زندگي ميهولي در كل شهر تهران ب. واقع شده است

شرقي فلكه دوم تهرانپارس در صورت پراكنده حضور دارند در ضلع جنوبعالوه بر اينكه به

  گزيني حدود صد خانوار زرتشتي زندگي صورت جداييهباغ بمحلي محصور به نام رستم

  ).كار ميداني( كنندمي
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  :ها در تهرانالگوي كنوني توزيع جغرافيايي آشوريان و كلداني. 2

نفري آشوريها در ايران بخاطر مهاجرت  80000از جمعيت  :اسكان از اوايل انقالب تا كنون

جنگ تحميلي، شغل و امنيت ذهني، در : مانندبه آمريكا و كشورهاي غربي، به داليل مختلف 

البته با شرايط دشوار، چون در غرب . نفر از ايران مهاجرت كردند 30000 فاصله يك دهه تقريباً

شان را از كشور اند و سرمايهمتمول بوده اين گروه از جمعيت غالباً.كردندبا آنها همكاري نمي

كه به دليل . يي جمعيت در شهر تهران ايجاد شددر نتيجه اين مهاجرت يك جابجا. خارج كردند

فشارهاي ناشي از تعصبات مذهبي مسلمانان افراطي، جمعيت جنوب تهران به سمت نواحي 

مناطق ستارخان، صادقيه، اميرآباد شمالي، كوي نصر،  - مركزي و حوالي شمالي خيابان آزادي

روند تدريجي در دهه دوم  شهرآرا، ميدان توحيد جابجايي سكونتگاهي پيدا نمودند و اين

از دهه دوم انقالب اسالمي آنهايي كه متمول بودند گروهي مهاجرت كردند و . انقالب روي داد

 ،آبادتر تهران مانند سعادتاز كشور خارج شدند و گروهي ديگر كه ماندند به مناطق شمالي

اين رويداد . سهروردي و پاسداران نقل مكان كردند ،پونك ،كوي نصر ،جردن ،شهرك غرب

ها از مركزيت انجمن آشوريهاي تهران و مدارس اي به مركزيت تجمع آشوريها و كلدانيضربه

هاي آشوري در مدارس مسلمانان درس آشوري بود كه اين مناطق جديد كه مدرسه نداشتند بچه

شود، كمتر محل سكونت اينها از كليسا دور ميوقتي . اين وضعيت تا االن ادامه دارد. خوانندمي

 كنندهاي گروهي، اجتماعي و مركز تجمع آشوريها شركت ميآيند و كمتر در برنامهبه كليسا مي

  ).1389صليبي، (

  

  :مركز فرهنگي در قبل از انقالب

 ،خيابان فرصت شيرازي، خيابان توحيد ،ميدان توحيد): اخوت - وحدت (خويد ) خانه(بت. 1

اجتماعي  –اين خانه اخوت مركز تجمع فرهنگي . روبروي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

  .جوانان آشوري و كلداني بوده است

. روبروي ژاندارمري ،خيابان سزاوار ،اميرآباد جنوبي ،ميدان انقالب: انجمن آشوريان تهران .2

ران در رابطه با مراكز حكومتي هاي تهها و كلدانيبزرگترين مركز رسمي و اداري امور آشوري

اوايل دهه سوم انقالب، . گرفتواست بدهد با اينجا تماس ميخاي مياگر حكومت نامه. بود
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اهللا ساختمان انجمن آشوريان تهران فروخته شد و به زمين تحت مالكيت آشوريان در بلوار آيت

انقالب از طرف دولت  سال قبل از 5حدود  .خيابان مخابرات منتقل شد ،شهر زيبا ،كاشاني

ها ها و كلدانيپهلوي يك قطعه زمين بزرگي در ناحيه شهر زيبا به تالش نماينده وقت آشوري

از دولت وقت گرفتند و همان زمان ) آقاي دكتر ويلسون بيت منصور(در مجلس شوراي ملي 

آموزان تحت يك اعتباري تخصيص داده شد يك مجتمع آموزشي بزرگ براي تحصيل دانش

اآلن انجمن آشوريان تهران در آن واقع شده . نوان مجتمع آموزشي سوسن در آنجا بنا شدع

  .است

دفتر ، هادر اين مكان دفتر نماينده آشوري ،هاي شرق كه در حال حاضرمركز انجمن آشوري

گروه  ،ها و شاخه آسيايي آندفتر اتحاديه جهاني آشوري ،ها و كلداني در ايراننماينده آشوري

پارك تفريحي ميلتن  ،كميته بانوان آشوري ،هاان آشوري وابسته به اتحاديه جهاني آشوريجوان

سالن بزرگ اجتماعات ويليام دانيال و چند سالن اجتماعات كوچك ديگر و باضافه  ،مخطس

در واقع . هاي هنري و گروه كر در اين مكان مستقرندفضاهايي براي برگزاري نمايشگاهها، فعاليت

هاي خود محسوب ها در فعاليتهاي تهران بزرگترين مركز تجمع آشوريانجمن آشوريامروز 

  ).كار ميداني( شود و يك ارگان دولتي واسط بين جامعه آشوري و نظام حكومتي استمي

االن در . شدنفر مي 20000 بالغ برها و كلداني هاقبل از انقالب در تهران تعداد جمعيت آشوري

  ).1389صليبي، ( شودنفر برآورد مي 2500تعداد آنها حدود سطح شهر تهران 

  :باشدها در سطح شهر تهران دارند به شرح زير ميكلداني در كل كليساهاي مختلفي كه آشوريها و

كليساي بزر گ و  -1) ملي(هم ديني و هم سياسي ) كليساي مادر(كليساي شرق آشوري  –

كليساي كوچك  - 2 ؛كوچه آقابابازاده ،بيمارستان روزبه ،اصلي در خيابان اميرآباد جنوبي

  .باشددر ميدان سپاه خيابان سرباز مي

كاتوليك اينها تابع واتيكان به رهبري پاپ بنديكت شانزدهم  ،كليساي آشوري كلداني –

كليساي دوم كليساي  - 2 ؛خيابان فرصت ،كليساي بزرگ در خيابان انقالب - 1هستند، 

جنوب شهر نزديك خيابان (خرمشهر نرسيده به خيابان سينا  حضرت مريم در خيابان

  .باشدمي) كمالي

. باشدنزديك پمپ بنزين مي، در خيابان اميرآباد) حضرت توماي رسول(كليساي پروتستان  –

  .مقر اينها در انگليس است اينها فقط كشيش دارند و سراسقف ندارند



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                   86

 

اينها هم فقط كشيش . باشدگذرنامه ميجنب اداره  ،كليساي برادران پنطيكاستي در شهرآرا –

  .دارند و سراسقف ندارند

. باشد استرهبر آشوريهاي كليساي شرق عاليجناب ماردن خاي چهارم كه لقب ايشان پاترياك مي

  ).كار ميداني( دهداين كليسا يك كليساي ديني و ملي است و اصل آيين كاتوليك رو رواج مي

  

ها الگوي كنوني توزيع جغرافيايي ارمني :ها در تهرانارمني الگوي كنوني توزيع جغرافيايي. 3

 طوري كه اكنون در محالت ونك،هب. با قبل از انقالب تفاوتي نكرده است در تهران تقريباً

صورت نادر در برخي نقاط هطور بگزيني و همينصورت جداييهوحيديه و حشمتيه ب مجيديه،

االن جمعيت  .كنندجمهوري به شكل پراكنده زندگي مي ديگر تهران مثل خيابان بهار و خيابان

 150000در مجموع جمعيت كل ارامنه ايران  .شودنفر برآورد مي 50000هاي تهران حدود ارمني

 عمدتاً .شدنفر برآورد مي 250000شود، در صورتي كه اين رقم در قبل از انقالب نفر برآورد مي

دانمارك و استراليا  آلمان، ريكا، ارمنستان،انگليس، كانادا،ارامنه به داليل مختلف به كشورهاي آم

نشين پرجمعيت مدارس و در جوار كليسا در مناطق ارمني ).تحقيق ميداني( نمايندمهاجرت مي

ارامنه در . اجتماعي و خيريه واقع شده است محلي، ورزشي، هاي فرهنگي،موسسات و انجمن

  ). كار ميداني( دارندمدرسه  25باشگاه و سازمان و  29تهران 

  

اكنون مركز اوليه و مهمترين نقاط  :ها در تهرانالگوي كنوني توزيع جغرافيايي كليميي.4

ولي عالوه بر اين در  .باشدعصر ميآباد و حواشي ميدان ولياسكان كليميان تهران در يوسف

صورت پراكنده در هب خيابان گرگان، پل چوبي خيابان انقالب حواشي دانشگاه تهران و بعضاً

محل استقرار انجمن كليميان نيز در ابتداي خيابان شيخ هادي نزديك . كنندساير نقاط زندگي مي

  ).كار ميداني( استخيابان جمهوري 
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  تجزيه و تحليل

هايي كه در رغم وجود واگراييتوان گفت عليبا توجه به مطالبي كه در اين تحقيق بيان شد مي

عدم تجانس و همگني كامل به لحاظ . 1 :هاي ديني در تهران وجود دارد از جملهارتباط با اقليت

ها از شدت ها مثل كليميفرهنگي، سياسي و ايدئولوژيكي، البته اين مسئله در برخي اقليت

تفاوت .2.تواند در معرض آسيب قرار دهدباالتري برخوردار است كه اين امر انسجام ملي را مي

ها، يك عنوان مثال اگر در يك خانواده از هر كدام از اقليتا و مسلمانان، بههحقوقي ميان اقليت

ها يا اگر يك نفر از اقليت. نفر مسلمان شود محق است همه ثروت خانواده را به ارث ببرد

مرتكب قتل يك مسلمان شود، در شرايطي ممكن است قصاص شود، اما عكس آن صادق 

يكسري ... مربوط به حجاب زنان و روابط بين زن و مرد ومقررات و احكام اسالمي . 3.نيست

هاي مشترك با جامعه سرزمين، تاريخ، نماد و اسطوره. 1: عوامل همگرا نيز وجود دارد كه شامل

اراده باهم زيستن و  .3؛هاي مشترك با جامعه اكثريتها و فرهنگبسياري از سنت. 2؛اكثريت
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برخي از آرمانهاي سياسي مشترك .4؛ ا جامعه اكثريتهاي مشترك بزنده نگهداشتن برخي ميراث

ها رغم اين كه تعداد جمعيت آنها كم است ولي هركدام از اين اقليتعلي. 5؛ با جامعه اكثريت

ها و آزادي در انجام مراسم مذهبي اقليت. 6هستند؛ داراي نماينده در مجلس شوراي اسالمي 

هاي باشد و در مجموع توزيع جغرافيايي اقليتيم... داشتن امنيت در محيط جمهوري اسالمي و

ديني در سطح شهر تهران بيانگر اينست كه غالب جمعيت اقليت ديني به مرور زمان از حالت 

عالوه بر اين، به مرور . گتونشيني و جدايي گزيني خارج شده و جذب جامعه اكثريت شده اند

طوريكه از نقاط جنوب شهر هفته است، بهاي ديني بهبود يازمان اوضاع و احوال معيشتي اقليت

ها مانند آشوريان در در ضمن مقر جهاني برخي از اقليت. اندبه نقاط باالي شهر نقل مكان نموده

ولي در  ،باشددر صورتي كه از نظر قومي، خاستگاه اصلي اين اقليت در عراق مي است،تهران 

تعداد جمعيت آشوريان جهان در آمريكا قابل كنند و يا از نظر جمعيتي آنجا احساس امنيت نمي

با توجه به اينكه تعداد آنها در ايران قابل توجه نيست ولي انتخاب مقر  با همه اينها،. توجه است

. دانست) تهران( توان بيانگر احساس امنيت مناسب آنان در ايرانآشوريان جهان در تهران را مي

بنابراين عوامل . داننداز اجتماع جامعه ملي ايراني ميها خود را بخشي يعني در واقع اين اقليت

هاي ديني در شهر تهران محسوب اجتماعي مهمترين عوامل تاثيرگذار بر توزيع جغرافيايي اقليت

  .شودمي

  

  گيرينتيجه

 )هاانگاران و پست پوزيتيويستها، سازهپوزيتيويست( مطابق با هر سه نظريه امنيتي مطرح شده

ها هاي ديني ساكن تهران وجود دارد ضمن اينكه از سوي اين اقليتاجتماعي براي اقليتامنيت 

نيز براي جامعه اكثريت، تهديد و يا آسيب جدي متصور نيست، بلكه آنها همواره جز اجتماع 

در ارتباط با  هاييآسيب و مسائل، مشكالت  وجود غمربه .شوندملي جامعه ايراني محسوب مي

  يا و ميزآتواند مخاطرهمي آنان تعميق و تشديد كه مذهبي در شهر تهران - دينيگوناگوني 

 به شدن مبدل قابليت ريزي مناسببرنامه صورت در هازمينه برخي وجود اما باشد، كنندهنگران

 زير شرح به توانمي را مقوالت اهم اين كلي نگاه يك در. داراست را نظام كليت براي فرصت

 :كرد بنديدسته
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جمله  از هاي دينياقليت كليه با هويتي و تاريخي ملي، مشترك هايمؤلفه و عناصر وجود .1

 تاريخ. نمايد ايفا بديليبي نقش ايراني جمعي هويت گيريشكل در تواندمي كه است عواملي

اقوام و اديان  تمام عمق در كه پارسي زبان ايراني، تملي نام تحت اقليتهاي ديني تمامي مشترك

 هويت باالخره و مشترك ملي هايو شخصيت قهرمانان و مشترك هاياسطوره دوانيده، ريشه

 در را واگرايي روند و ممكن را همگرايي كه اي هستنددهنده پيوند عناصر جمله از ايراني

   .سازدمي رو روبه مشكل با ارزشمند بسيار ارزشي نظر از پيونددهنده و عناصر اين با مواجهه

 ريشه در هم اقوام و مذاهب كه ديگر  كشورهاي در موجود هايكاستي و هاضعف ها،نابساماني .2

  گرايي و قوم روند تنها نه كه است مناسبي بسيار هايفرصت جمله از دارند سكني آن

و  مردم اميدواري سطح افزايش در آن از مناسب استفاده بلكه كند،مي محدود گرايي رامذهب

 .است مؤثر بسيار ملّي پيوندهاي تقويت

 ايجاد كه با است مناسبي هايفرصت جمله از متعدد هاي عرصه در مشاركتي بسترهاي ايجاد .3

 مؤثر آينده به اميد افزايش و ايجاد انگيزه مردم، تعهد حس برانگيختن در تواندمي مثبت ذهنيت

 و سياسي بيگانگي به رفت آن شرح كه طوريمردم همان مشاركت هايراه بودن مسدود. افتد

 .شودمي منتهي است، سياسي  اجتماعي گسست عوامل رينتاز مهم كه بودن ايحاشيه احساس

 قابل آمادگي از اقوام و مذاهب مختلف با مردم كه است آن اخير گوياي دهه چند سوابق

 اين به توجهيبي برخوردارند، ... و اقتصادي سياسي، هايعرصه مشاركت در براي ايمالحظه

 .باشد داشته پي در را هاييآسيبي و تهديدها تواند مخاطرات،مي امر

 و توان امكانات، جذب مناسب هايفرصت اقتصادي، مناسب هايزمينه و هاقابليت وجود .4

 هايمزيت به توجه با اين امكانات از استفاده .است وام و مذاهب گوناگونقانساني ا نيروي

 - اقتصادي وابستگي افزايش در تواندمي رساند،ميياري  ملّي توسعه و رشد به آنكه ضمن نسبي

  .باشد مؤثر آنها اجتماعي
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