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 مناطق اسكان ارمنيان در ايران
  باغداسارياناديك 

  
) يا ashkharatsuyts» (آشخاراتسويتس«بر پايه منابع تاريخي، بويژه اثر 

مناطقي از هايك بزرگ (يا ارمنستان بزرگ) در همسايگي ايران قديم قرار  1»جهان نما«
داشتند كه بعدها به اين كشور ضميمه شدند اين مناطق بشرح زير از زمان هاي باستان 

 ارمني نشين بودند:  

  

 

                                                           
ارمنستان بر اساس جهان «. و سورن يرميان، 291- 998. ص 1979آنانيا شيراكاتسي. ايروان:  -  1
  .1963ايروان: ». نما
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  بزرگ )هايك ارمنستان (
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 -گ، اسپاندارانردر هايك بز 11شهرستان)، استان  12استان پايتاكارن (-1
  پيروز).- پروژ (هرمزد-پروژ، وارتاناكرد، باغانرود، آروس، آروان، ورميزد

شهرستان) شامل بخشي از استان هفتم  parskahayk )9پارسكاهايك-2
) ترابين، ovesهايك بزرگ، هر(خوي) زارواند، زارهاوان (سلماس)، تامبر، آريس (اُوس

  ماري، آيلي ، آئونا.
شهرستان بطور  35بخشي از واسپوراكان استان هشتم هايك بزرگ شامل  -3

، 2باكوراگرد)، آرتاز (ماكو)كلي يا جزئي: پارسپاتونيك، گابيتيان، بكران يا باگان (مرند، 
  واشرود، آغاندرود، دره آنزاخ.چ

  
مهاجرت تدريجي ارمنيان به ايران از طريق نواحي شمالي و شمال غربي كشور 
روي داد و بعدها به مناطق مركزي گسترش يافت. با اين حال تا پيش از مهاجرت بزرگ 

ال و شمال غرب ايران واقع مناطق عمده ارمني نشين در شم 17در زمان شاه عباس در سده 
  بودند.

مناطق طارم، خلخال، اهر،  ردر اثر مهاجرت اجباري زمان شاه عباس ارمنيان د
مشكان، آنگاه اصفهان، لنجان، النجان، گندمان، فريدن، بربرود، گيالن، قزوين، كاشان، 

  و ساير نواحي اسكان گزيدند. 3انزلي، در بند
ت دادند مي ــــــيد جان خود را از دسمله ارمنياني كه در سرزمين جدجاز 

نام  ، آن را گذاشته است ي(واقع در مازندران) كه شاه عباس بنا را توان ارمنيان فرح آباد

                                                           
بر پايه تاريخ موسي خورني، قريه آرتاز در قديم شاوارشاوان (شاوارشان) نام داشت و مركز  -  2

  حواري مركز مذهبي آن بشمار مي رفت.آن ماكو (شاوارشاكان قديم) بود اما مقبره تادئوس 
  .38ه. ترهوهانيانتس. منبع ياد شده. ص  -  3

  .41آراكل داوريژتسي. ص 
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يهودي اسكان داده شدند  7000گرجي و  12،000ارمني  40،000برد. در اينجا حدود 
  .4حفظ كنندسال توانستند حيات خود را  10-15خانوار ارمني در طول  400كه تنها 

طق حومه اصفهان در ادر من ، ارمنياني كه اهل حرفه و فن و تجارت بودند
نفر از پسرها و دخترهاي جوان بودند  10،000ساكنان محلي مستحيل شدند. در ميان آنها 

  كه بعنوان اسير در خدمت بزرگان و اشرافيان ايراني قرار گرفتند.
ي قديم به گوليس و بويژه جلفاآتجار و ثروتمندان ارمني كه از ايروان، 

  اجتماعي و اقتصادي بهتري از روستائيان و دهقانان بودند.  اصفهان رسيدند داراي وضعيت
هزار  10-12جلفاي قديم در آن زمان  ، بر پايه آگاهي هاي سفرنامه اي

 500هزار نفر مي رسيد.  30جمعيت داشت در حاليكه جمعيت ارمنيان در جلفاي نو به 
  .5يز در شيراز ساكن شدندخانوار ن

 ،سياسي، مبارزه با نيروي مركز گريز عتقويت اوضا برايسياست شاه عباس 
توسعه راه هاي تجاري، توسعه پرورش كرم ابريشم و حرير بافي، حرفه و فن، توسعه 

بود و مهاجرت ارمنيان مي توانست اين  ولتسرمايه هاي تجاري و ثروتمند كردن خزانه د
  امال تحقق بخشد.اهداف شاه را ك

شاه عباس دست به تشكيل سواره نظام، هنگ توپخانه، تفنگداران و قولرهاي 
سواره (اسرا) بصورت نيروهاي سپاهي دائمي زد. او گروه اخير را از سپاه يني چري 
عثماني اقتباس كرد. بردگان و افرادي كه مسلمان شده بودند در اين گروه خدمت مي 

  كردند.

                                                           
  . 1331. ص 6محمد معين. فرهنگ فارسي. جلد  -  4

  .3. نصراله فلسفي. زندگي شاه عباس جلد 4م. االواله، صفحه 
  .80، ص 6. هاكوپيان. سفرنامه ها. جـ ه -  5
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مناسبي براي ارمنيان مهاجر تعيين كرد و سياست معتدلي در شاه عباس ماليات 
د مهاجران را با شرايط جديد انس دهد. داستان نموقبال آنها اجرا مي كرد و تالش مي 

هاي بسياري در مورد سلوك و رفتار شاه عباس با ارمنيان باقي مانده است. امور مذهبي و 
 74ي نو اداره مي كرد و در آن زمان احتماعي مهاجران را رهبر مذهبي كليسا در جلفا

  منطقه زير نظر او بودند. 8روستاي ارمني در 
خوجاهاي ارمني (خواجه، صاحب، اشرافي) داراي ارج و مقام خاصي در دربار 
ايران بودند. اغلب آنها با سمت سفيران شاه به كشورهاي اروپايي مي رفتند (ونيز، روسيه 

 1469اس در زمان اوزون حسن آق قويونلو، در سال و غيره) حتي بسيار پيش از شاه عب
يك هيئت سياسي به ايتاليا گسيل شد كه خواجه ميراك بازرگان ثروتمند ارمني عضو آن 
بود. اوزون حسن نامه اي به او داده بود تا تسليم شاهزاده ونيز شود. در اين نامه او در 

ي ونيز تركها را به ياي درياخواست كرده بود با كمك نيروي نظامي زميني خود و نيروه
  . 6اروپا يا آسيا عقب برانند

ارمنيان جلفا در دستگاه حكومتي به خدمت گرفته مي شدند، چه براي شغلهاي 
افراد مطمئن و قابل اعتماد  نمشاوره و چه ترجمه و سمت سفارت و فرماندهي سپاه.  آنا

(سرفراز) و  فرازسو  )ظرن(نازار  ند. مطالب بسياري در باره خواجهدشاه محسوب مي ش
  . 7ديگران باقي مانده است

                                                           
ميالدي. ترجمه اديك  17. نقش ارمنيان در تجارت بين الملل. پايان سده و. بايبورديان -  6

  .  20، ص 1375باغداساريان، تهران 
  . 58ص  1ه. ترهوهانيانس. همانجا. جلد -  7
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از  (Shirosh)   شيروشيك تاجر ارمني با نام  1607مي دانيم كه در سال 
. سه سال بعد شاه 8طرف شاه عباس براي انجام مذاكرات ديپلماتيك به ونيز گسيل شد

  . 9عباس خواجه صفر را در رابطه با جنگ با تركها به ايتاليا فرستاد
خواجه ها يا بازرگانان ثروتمند ارمني داراي نقشي مهم در دنياي سياسي بودند 

به  1660اهراديان در سال سو يكي از داليل آن تخت الماس نشاني است كه خواجه زاكار 
 1298قطعه الماس،  897آلكسي ميخايلويج تزار روسيه هديه كرد. در اين تخت گرانبها 

شده بود. اين تخت مجلل تاريخي اكنون در تاالر  فيروزه كارگذاشته 18030ياقوت، 
  .10موزه نظامي كرملين در مسكو نگهداري مي شود

                                                           
  .442غوند آليشان. سيساكان. ص  -  8
كيورديان، .و ه. 105، ص 1. شماره 1983همانجا. همچنين مجله تاريخ آكادمي علوم ارمنستان  -  9

  .53-73ص  1-2شماره  1976و سال  379-396ص  3- 4، شماره 1975بازماوپ 
، 1. و تاريخ جلفاي نو، ه. هوهانيانتس، ج257- 258، ص 1آ. آبراهاميان. منبع ياد شده. ج  -  10

  .1980جلفاي نو 
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  تخت الماس نشان
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در باره سلوك و سياست ماليم و سازشكارانه شاه عباس نسبت به ارمنيان مهاجر 
نقطه نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي چون اسكندر بيك تركمان (منشي) تاريخنگار 

هره مثبتي از شاه ارائه مي دهد و فشار شاه بر ارمنيان براي تغيير ، چ شاه عباس درباري
  .11توجيه مي كند» خير و كار نيكو«مذهب را بعنوان يك 

دكتر نصراهللا فلسفي سياست شاه رابه همت واال و عزت و از ويژگي هاي نيك 
  . 12شخصيت او مي داند

نظر تالش اوبراي توسعه و آرشاك آلبوياجيان شيوه رفتار شاه را فقط از 
پيشرفت كشور ارزيابي مي كند و فشارهاي مذهبي شاه بر ارمنيان را تنها يك محك و 

با شكست مواجه شد و بزودي ايذا و اذيت و فشارهاي مذهبي «... آزمايش مي داند كه 
  . 13»متوقف گرديد

ي خورد شاه عباس گهگاه به منازل ثروتمندان ارمني جلفا مي رفت با آنها غذا م
و شراب مي نوشيد، آنها را در بغل مي گرفت و هنگام بازگشت به دربار به شوخي به آنها 
پيشنهاد تغيير مذهب مي داد. نوعي شوخي كه حقايقي در بر داشت. ليكن شاه عباس 
بعنوان يك شخصيت سياسي و نظامي مدبر و كارآمد نيك مي دانست كه براي منافع 

پيشرفت مملكت به وجود بازرگانان، پيشه وران،  شخصي خود و رونق اقتصادي و
هبي ذهنرمندان و جمعيت تالشگر ارمني نياز داشت لذا همين منافع باعث شد تعصبات م

خود را كنترل كرده در عمل سياست ماليمي در پيش گيرد. حتي زماني كه ماليان و 
ب را به اسالم وادار رهبران مذهبي از او خواستند ارمنيان و مسيحيان و پيروان ديگر مذاه

كند او پاسخ داد كه بعد از نسل فعلي، نسلي خواهد آمد كه در شرايط جديد متولد شده و 

                                                           
  .960ص  2اسكندر بيك تركمان منشي. تاريخ عالم آراي عباسي، جلد  -  11
  .780. ص 2. جلد 1369. زندگاني شاه عباس اول. تهران نصراهللا فلسفي -  12
  .184. ص 1961. قاهره: 3آ. آلبوياجيان. تاريخ مهاجرنشيني هاي ارمني. ج -  13
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ردد. گخود بخود مسلمان مي شوند و تمام دارايي پدري آنها نصيب مسلمانان مي 
  شاند. نبدينوسيله او احساست متعصبانه زعماي ديني را فرو مي 

اجحافات شاه عباس در قبال ارمنيان باقي مانده با اين حال مطالب بسياري از 
ظلم و ستمي را كه ارمنيان توسط سياست  18است از جمله خاچاتور جوغايتسي در سده 

  . 14ده استيضد مسيحي شاه عباس متحمل شده بودند، به تصوير كش
. 15پيترو دالواله سياح ايتاليايي شاه عباس را يك مسلمان متعصب دانسته است

يي ديگر از سفرنامه خود از زندگي آسوده و امن ارمنيان و سلوك مصالحه ليكن در جا
جويانه شاه عباس سخن مي گويد و به پدر و خواهران و برادران توصيه مي كند از بغداد 

  . 16به اصفهان نقل مكان كنند زيرا در آنجا امنيت بيشتري وجود دارد
ل مسيحيان به هنگامي كه خبر رفتار و سلوك نيكوي شاه عباس در قبا
مختلف ديني  نكشورهاي غربي رسيد، پاپ رم و پادشاهان كاتوليك اروپا و نمايندگا

مسيحي كه تالش مي كردند مسيحيت را در مشرق زمين اشاعه دهند، كشيش ها و مبلغاني 
) بعنوان سفير 1689-1602دگوا ( وبراي نمونه آنتوني . را بعنوان سفير به ايران فرستادند

)، Pier Christophleادشاه اسپانيا، در دربار شاه عباس، پيركريستوفل (فليپ سوم پ
) پيترودالواله Pere nicolas Ruigiola cordelierر (يپير نيكالس روئيجيال كردل

)، ف. Bernard Dazevedoو (د)، برنارد داسوPietro della valleايتاليايي (
  ) و غيره. F. Diegoديگو (

با مهر و مالطفت رفتار مي كرد و سعي مي كرد آنها را شاه عباس با همه آنها 
در برابر تركهاي عثماني متمايل سازد و هر گاه آنها با ديد مثبت با او هم راي مي شدند 

                                                           
  .112. ص 1905خ. جوغايتسي. تاريخ پارسيان. واغارشاباد:  -  14
  .958، ص 2. جلد 1369نصراهللا فلسفي. زندگاني شاه عباس اول. تهران:  -  15
  .454و  451، ص 2. ج1370دالواله. سفرنامه. ترجمه شعاع الدين شفا. تهران:  -  16
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شادمان مي شد و با مبلغان كاتوليك رفتار بهتري نشان مي داد و اگر مخالفت مي كردند 
  .17رفتار خشن تري در پيش مي گرفت

ك شاه عباس را شخصي مدير و مدبر، موفق و سخنور و نابغه، زاكاريا ساكاوا
  . 18زيرك و سياستمدار و نترس مي داند
شاه عباس دور انديش نيك مي دانست كه افراد با «ترهوانيانتس نوشته است: 

زور راضي به انجام هيچ كاري نمي شوند. لذا وقتي كه ارمنيان را به ايران رسانيد  هتوسل ب
  . 19»فت رفتار نمود، به آنها آزادي مذهبي و امتياز شهروند آزاد دادبا آنها با مالط

آراكل داوريژتسي ياد نموده است كه شاه عباس با بزرگان قوم ارمن با نيكي و 
مالطفت و صميميت رفتار مي كرد و از زيردستان خود نيز مي خواست چنين رفتار كنند. 

في ميان مسيحيان و مسلمانان روي مي او از مسيحيان ماليات كمتري مي گرفت. اگر اختال
داد جانب مسيحيان را مي گرفت تا باعث آزردگي مهاجران مهمان نشود .او چند روستاي 
مسلمان نشين را تخليه كرد و خانه آنها را به مهاجران جديد سپرد. او دستور داد در جلفاي 

نند روز رستاخيز و نو و روستاها كليساهاي بزرگ و مرتفع بسازند و در روزهاي جشن ما
عروج مسيح و ديگر جشن ها به كليساها مي رفت و با مسيحيان شادماني مي كرد. مسيحيان 

انجام مي دادند و ناقوس كليساها را به صدا در مي  انههمه مراسم مذهبي خود را آزاد
  . 20آوردند

د، با اين حال رفتار پرمالطفت شاه عباس در قبال ارمنيان بي ريا و خالصانه نبو
داده هايي وجود دارد كه بر تعصب مذهبي و سياست مذهبي مزورانه او داللت دارند. 

                                                           
  .10. فصل 1زاكاريا ساركاواك كاناكرتسي. تاريخ. ج  -  17
  همانجا. -  18
  . 52-54، ص 1ه. ترهوهانيانتس. منبع ياد شده. ج -  19
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آراكل داوريژتسي توام با ذكر كليه محاسن شاه عباس در باره مظالم و مصائبي كه او 
براي مهاجران ارمني باعث شده بود، يادآور مي شود. از جمله وقتي كه خبر تهيدستي 

رسد او بزرگان قوم را پيش خود فرا مي خواند و به آنها مي اهالي جلفاي نو به شاه مي 
گويد كه حاضر است از خزانه دولت پول به آنها بدهد و آنها بايد درمدت سه سال اصل 
بدهي را بدون بهره به او باز پرداخت كنند و اگر چنين شود و پول به موقع پرداخت شود 

د تعهد خود را انجام دهند، بايد يا تغيير آنها قبض دريافت مي كنند. اما اگر آنها نتوانن
مذهب دهند و مسلمان شوند و يا فرزندان پسر يا دختر خود را به نوكري پادشاه در 

  . 21آورند
داوريژتسي نمونه هاي ديگري نيز از اين دست ذكر كرده است. از جمله ارسال 

  .  22مذهب مالهايي به روستاهاي ارمني براي تعليم قرآن و تشويق آنها به تغيير
شاه عباس برخالف پدرش شاه تهماسب كه همه معتقدان غير مسلمان را بي 

سياست مالطفت و سازش با مسيحيان را در پيش گرفت  ايمان و بي خدا مي دانست، ظاهراً
و حتي دستور داد در جلفاي نو كليساي جامع (وانك) بسازند. با اين حال او همواره سعي 

دولت هاي اروپايي بويژه از تاثير كليساي كاتوليك رم دور نگه مي كرد ارمنيان را از 
دارد و در صورت انتخاب همواره مسيحيان محلي را بر مسيحيان اروپايي ترجيح مي داد و 

  .23از كليساي ارمني در مقابل كليساي كاتوليك حمايت مي نمود
  

                                                           
  .124- 125آ. داوريژتسي. ص  -  21
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