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 اوضاع ارمنيان پس از مهاجرت بزرگ

  و پس از مرگ شاه عباس اول

  اديك باغداساريان
  

مقامات محلي ارمنستان شرقي، رهبران مذهبي كليساي ارمني را شاه عباس تعيين مي 
كرد و طي فرمان هايي كه امروز در دست داريم، امتيازاتي به آنها مي داد. مجموعه فرامين 

رمنيان در كتابخانه نسخ خطي مسروپ ماشتوتس معروف به ماتناداران و پادشاهان ايران در مورد ا
نيز كتابخانه و موزه كليساي وانك آمناپركيچ جلفاي نو نگهداري مي شوند و قسمت اعظم آنان 
توسط پژوهشگران ارمنستان همراه با ترجمه ارمني آنها در چندين مجلد چاپ شده و تاكنون انتشار 

  آن ها ادامه دارد.
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  نمونه اي از فرامين

  
امير گونه خان قاجار حاكم ايروان سعي بسياري بخرج مي داد تا روستاهاي تخليه شده حومه ايروان 

و بدين علت نيز چندين بار به قارص، ارزروم، وان و نواحي موش لشكركشي  را صاحب سكنه كند
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دشت آرارات منتقل نمود. نمود و تعداد زيادي از روستائيان ارمني را به روستاهاي تخريب شده 
علي رغم دستور صريح شاه مبني بر جلوگيري از كشت و زرع در اطراف ايروان و بويژه در 
نواحي مرزي، تا زماني كه با تركان عثماني پيمان صلح بسته نشده بود، امير گونه خان مبتكر 

  .1ندنتوانست شاه را قانع سازد و از او اجازه يابد در برخي نواحي كشت و كار ك
در اثر لشكركشي هاي متعدد تركيب جمعيتي و ملي استان هاي مركزي ارمنستان بويژه 
مناطق مسطح و دشت ها دگرگون شد. اگر چه اكثريت رعيت هاي كشاورز ارمني بودند، ليكن 
تعداد مهاجران كوچ نشين كه در روستاهاي تخريب شده يا تخليه شده ساكن مي شدند، كم نبود. 

ن با ترك نحوه گذشته زندگي خود به صورت ساكنان دائمي اين نواحي به كار اين كوچ نشينا
  . 2كشاورز مشغول مي شدند

امير گونه خان ترجيح مي داد رعايا و كشاورزان و روستائيان ارمني داشته باشد زيرا در 
ات كنار انواع مختلف مالياتهايي كه از آنها مي گرفت، از آنها مي توانست بعنوان مسيحي مالي

نيز اخذ كند به همين دليل نيز شاه موافقت نمود بار ديگر ارمنيان در روستاهاي تخليه شده » جزيه«
به رفتار صميمانه و دوستانه امير  17سابق ارمني اسكان يابند، زاكاريا ساركاواك مورخ ارمني سده 

  . 3گونه خان اشاره كرده است
به آذربايجان  خليل پاشاار م. تركان عثماني به فرماندهي درياد1618در سال 

نفر از ساكنان ارمني و  30،000لشكركشي كردند و غير از خرابي هاي بسياري كه به بار آوردند، 
  . 4مسلمان مرند، خوي، سلماس را به نواحي وان و دياربكر منتقل كردند

در گرجستان  موروف گئوگي ساهاكادزهقيام بزرگي به فرماندهي  1625در سال 
ت و در جنگ خونين با شورشيان، امير گورخان زخمي شد و به ايروان بازگشت و در بوقوع پيوس

  ). 1605- 1625سال بيگلر بيگي جان خود را از دست داد. ( 20همان سال، پس از 
بدرود حيات گفت . زاكاريا ساركاواك يك فصل كامل  1629شاه عباس نيز در سال 

  .5از كتابش را به آن اختصاص داده است

                                                           
  .740، ص 2اسكندر تركان منشي. ج  -  1
  .104، ص 4تاريخ ارمنستان. آكادمي علوم ارمنستان. جلد  -  2
  . 28ساركاواك. تاريخ. فصل  زاكاريا -  3
  .355-356آراكل داوريژتسي. تاريخ . ص  -  4
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) جانشين او شد. مطابق 1629- 1642صله پس از مرگ شاه عباس نوه اش صفي (بالفا
)، بغداد و عراق عرب به تصرف تركان در آمد اما تغييري در مرزهاي 1639پيمان صلح استامبول (

قفقاز داده نشد. يك دوره صلح و آرامش پديد آمد و زندگي اقتصادي و فرهنگي رشد و ترقي 
  نمود.

ن صدور ابريشم ايران از طريق جاده هاي تركيه افزايش چشمگير در اين دوران ميزا
. استحكام مناسبات تجاري ميان ايران و تركيه و حمايت حكومت هاي صفوي و عثماني 6يافت

باعث رشد سرمايه تجاري ارمني گرديد. به حكايت سياحان اروپايي در ميان ثروتمندان ارمني 
هزار تومان وجود داشت. ارمنيان جلفاي نو بيش از نيم  200تا  60جلفاي نو افرادي با سرمايه 

  ميليون تومان ماليات به خزانه دولت صفوي سرازير مي كردند.
شأن و مقام بازرگانان ثروتمند ارمني نه تنها در جلفا بلكه در سطح كشور چشمگير بود. 

  ده بود. راي آنان بويژه در انتخاب جاثليق كل كليساي ارمني در اچميادزين تعيين كنن
حكومت صفوي اغلب كار هماهنگي مناسبات خارجي با اروپائيان را به ارمنيان واگذار 

. ارمنيان از دوران باستان همواره در ارتش ايران صاحب درجات عالي فرماندهي بودند. 7مي كرد
ان و در زمان شاه عباس نيز چنين افرادي وجود داشتند از جمله اهللا وردي خان ارمني سپهساالر اير

فرزندش امام قلي خان (مسلمان شده) اميراالمراي لرستان، بحرين و جزاير خليج فارس كه پس از 
. ما در يك بخش مجزا كليه فرماندهان عالي 8به اميراالمراي فارس رسيد 1613مرگ پدر در 

  ارتشي ارمني ايران را معرفي خواهيم كرد.
) زندگي 1642- 1666وم () و شاه عباس د1629-1642در زمان حكومت شاه صفي(

ارمنيان در ايران سير طبيعي خود را طي نمود. سالهاي حكومت شاه صفي بر اساس سفرنامه هاي 
اروپايي در هاله اي از ابهام قرار داشت. او به عنوان حاكمي مستبد و خون آشام، شهوتران، ناآگاه 

فتارش با ارمنيان مالطفت بسيار از علم و ادب، معتاد به ترياك ياد شده است. با اين حال او در ر
  نشان مي داد.

                                                                                                                         
  .24زاكاريا ساركاواك. تاريخ. كتاب اول، فصل  -  5
  . 18زاكاريا ساركاواك. كتاب دوم، فصل  -  6
  . 108، ص 4تاريخ ارمنستان. آكادمي علوم ارمنستان . جلد  -  7
  .  132-145. ص 1357قاله. تهران: احمد اقتداري. كشته خويش. مجموعه پنجاه م -  8
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توسط شاه عباس مقام جاثليق  1617شايان يادآوري است كه بر اساس فرمان سال 
تومان بعنوان  100) تصويب و تثبيت شد، ليكن او مي بايست ساالنه Meliksetمليك ست (

» مقطع«مان را تو 100. آراكل داوريژتسي اين 9به خزانه دولتي پرداخت مي كرد» پيشكش«
ناميده و آن را بسيار سنگين دانسته است زيرا در نهايت اين مبلغ را زحمتكشان روستايي بايد 

. ليكن بر پايه درخواست خواجه نظر يكي از بزرگان ارمني جلفا 10پرداخت مي كردند و نه كليسا
د فرمان صد توماني معاف گرديد. چن» پيشكش«از شاه صفي، كليساي اچميادزين از پرداخت 

  . 11ديگر شاه صفي در مورد ارمنيان حكايت از حسن نظر او نسبت به ارمنيان دارد
بر پايه آگاهي هاي مبلغان كاتوليك كارمليت شاه صفي رابطه بسيار صميمانه اي با 
ارمنيان داشت. حتي به منازل خواجه نظر و ديگر شخصيت هاي ارمني به مهماني مي رفت  با آنان 

. در زمان او فشار هاي مذهبي و ظلم و 12رد و از آنان هدايايي دريافت مي نمودناهار صرف مي ك
  .13ستمي در قبال ارمنيان مشاهده نشده است

برعكس «آدام اولئاريوس از يكي از سكوباها (اسقف ها) ارمني ايروان شنيده بود كه 
  .14»تركهاي عثماني، رفتار شاه صفي با مسيحيان بسيار قابل ستايش است

ين رويداد در زندگي ارمنيان ايران در زمان شاه عباس دوم مربوط به فرماني مهمتر
است كه بر اساس آن ارمنيان ساكن شهر اصفهان به آن سوي زاينده رود، جلفاي نو منتقل شدند. 
آراكل داوريژتسي يك فصل كامل از كتابش را به اين واقعه، داليل و چگونگي آن اختصاص داده 

  ادر و تهيه و مصرف شراب را ممنوع اعالم مي كند.است. شاه فرماني ص

                                                           
  .93، ص 2ه. پاپازيان. فرامين فارسي. جلد  -  9

  .176-180آراكل داوريژتسي. ص  -  10
  .104-107. فرامين، ص 245-246همانجا. ص  -  11

12 - A Chronele of Carmelites in Persia & the papal Mission of XVII-
th and XVIII-th centuries, 2 volums, eyre & spott is woode, London: 

1939. vol.I, p. 308.  
  همانجا. -  13
  .107. ص 1363سفرنامه آدام اولئاريوس. مترجم احمد بهپور. تهران:  -  14
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بر اساس يك فرمان ديگر كه در كتابخانه موزه كليساي وانك جلفاي نو نگهداري مي 
شود، منع مصرف مشروبات الكلي تنها به مسلمانان مربوط مي شد و دستور داده شده بود تا كسي 

  . 15ا در حد نياز اقدام به تهيه شراب نمايندمزاحم ساكنان ارمني اصفهان نشود و اجازه داده شود آنه
از آنجا كه ارمنيان و مسلمانان در اصفهان كنار هم مي زيستند لذا اجراي دستور عدم 
مصرف مشروب براي مسلمانان و آزادي آن براي ارمنيان مشكالتي فراهم مي سازد و به همين دليل 

نشين بود منتقل شوند تا آنان مشكلي از اين شاه تصميم مي گيرد ارمنيان به جلفا كه كامالً ارمني 
  نظر نداشته باشند.

، اما 16نفر بود 500بر اساس اطالعات شاردن سياح فرانسوي تعداد ارمنيان در اصفهان 
خانواده كاتوليك ارمني در اصفهان وجود  6اشاره كرده اند كه تنها  1658كارمليت ها در سال 

ان، ارمنياني كه اجباراً از اصفهان نقل مكان كردند در . بر پايه آگاهي هاي رافايل دوم17داشت
شرايط سخت اقتصادي قرار گرفتند لذا براي نجات از اين اوضاع تعدادي از آنان مجبور به تغيير 

  . 18مذهب مي شده وبدين سان به هويت قومي خود پايان دادند
س دوم تحت بر خالف توصيه هاي ضد مسيحي اعتمادالدوله صدر اعظم ، شاه جوان عبا

تاثير تحريكات او و همدستانش قرار نگرفت و با استفاده از تجربيات پيشينيان خود رفتار ماليمي با 
. او به بزرگان حكومتي مي گفت كه 19ارمنيان داشت و حتي اعتمادالدوله را از مقامش عزل نمود
  .20ارمنيان قومي سازنده هستند و باعث ترقي كشور مي شوند

به ايران سفر كرده بود نوشته است كه  1664- 6كه در سالهاي  آندره دليه دالند
ارمنيان در سراسر ايران آزادانه زندگي مي كردند، هر گونه كه ميل داشتند لباس به تن مي كردند، 
در حاليكه در تركيه عثماني آنان چنين آزادي هايي نداشتند زيرا كاربرد پارچه هاي گران قيمت و 

                                                           
  آرشيو فرامين شاهان صفوي در كليساي وانك. -  15
  .1354ص  4. جلد 1372- 1375جلد، تهران  5ژان شاردن.  -  16

17 - Carmelites, vol.I, p. 382.  
18 - Raphael Du Mans, Estate de la Perse. En 1660.  

  .1655، ص 4. جلد1372- 1375جلد. تهران:  5ژان شاردن.  -  19
  همانجا. -  20
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. كارمليت هاي كاتوليك نيز نظر مشابهي در مورد رفتار و سياست 21ع بودسبز رنگ بر ايشان ممنو
نيكوي شاه عباس دوم ابراز كرده اند. قابل ذكر است كه پژوهشگران ارمني در كتابهاي خود 
ترجمه نادرستي از نوشته كارمليت ها بكار برده اند و همه نويسندگان بعد با نسخه برداري ناشيانه از 

  كامالً متفاوت از آنچه كه كارمليت ها نوشته اند بيان داشته اند. اين متن ها نظر 
فرمان براي ارمنيان صادر كرده است (آنان كه به دست ما  35شاه عباس دوم جمعاً 

رسيده). اين فرمان ها كالً به نفع ارمنيان و براي مبرا ماندن آنها از هر گونه فشار و اجحاف هستند. 
فرمان فقط براي ارمنيان اصفهان و جلفا صادر كرده  19فرمان، تعداد  35شاه عباس دوم  از اين 

است و در آن ها به معافيت يا تخفيف مالياتي ارمنيان، عدم مزاحمت براي آنان، تقسيم زمين ميان 
  . 22آنها، استفاده از آب، آزادي تهيه و مصرف شراب و آزادي مراسم مذهبي اشاره مي شود

رامين، آراكل داوريژتسي جنبه هاي منفي حكومت شاه علي رغم اين امتيازات و ف
  .23عباس دوم و زمان او را بر شمرده است

شاه عباس دوم عالقه زيادي داشت تا از كليساهاي ارمني جلفا ديدن كند. ژ. تاورنيه 
گواهي مي دهد كه قصد او از اين بازديدها ديدن زنان ارمني بود. امري كه گفته هاي داوريژتسي 

.  در صورتي كه شاردن مرگ شاه عباس دوم را بالي آسماني براي مردم 24مي نمايد را تصديق
  . 25ايران بويژه ارمنيان تلقي كرده است

) جانشين او شد. ارمنيان 1666-1694پس از مرگ شاه عباس دوم، فرزندش سليمان (
ند و تجارت در زمان او بصورت متوسط، نه چندان عالي و نه چندان بد در حد متعادل زندگي كرد

  .26كماكان سير ترقي خود را طي نمود

                                                           
  .49. ص 1347آندره دليه دالند، زيبايي هاي ايران. ترجمه دكتر محسن صبا. تهران:  -  21
و كتابخانه كليساي وانك  4،3،2،1مجموعه فرامين فارسي. ماتناداران ارمنستان. ج هاي  -  22

  جلفاي اصفهان.
  .65. ص 5آراكل داوريژتسي. فصل  -  23
  .539- 40تاورنيه. ص  -  24
  .1604ژان شاردن. ص  -  25
  .217. ص 1هاروتيون تر هوهانيانتس. تاريخ جلفاي نو. ج -  26



                                                                                                                             )69فصلنامه آپاگا (

 
8

مبلغان كاتوليك در جلفا بر عليه كليساي ارمني ناآرامي ايجاد كردند و  1688در سال 
تالش نمودند ارمنيان را به كيش كاتوليك در آورند. اما در اثر اعتراض بزرگان ارمني و استپان 

ئيت را سركوب و آنها را از كشور اخراج نمود رهبر مذهبي ارمنيان جلفا پادشاه كاتوليك هاي ژزو
  . 27و حاكميت كليساي ارمني را تثبيت كرد

  . 28در مورد شهوتراني شاه سليمان گواهي هاي بسياري موجود است
در حرم شاه سليمان زناني از مليت هاي مختلف «انگلبرت كمپفر نيز نوشته است: 

  .29»وجود دارند. پارسي، ارمني، گرجي، چركز و...
اه سليمان توجهي به رفاه و نحوه زندگي مردم نداشت بلكه تنها در پي اميال شهواني ش

) جانشين وي گرديد. در زمان 1694-1722خود بود. پس او سلطان حسين آخرين شاه صفوي(
در اثر بي لياقتي و شهوتراني او و در اثر «اين شاه بي لياقت و شهوتران اوضاع ارمنيان بدتر شد: 

  .30»انيون مسلمان، شاه موافقت كرد قوم هاي غير مسلمان به دين ايرانيان درآيندتحريكات روح
ليكن ارمنيان جلفا مستقيماً به شاه متوسل شده در خواست تجديد نظــــــر مي كنند. 

  .31شاه سلطان حسين نيز فرماني صادر مي كند و ارمنيان را از تغيير اجباري مذهب معاف مي كند
تومان از جامعه ارمني طلب  5000، او 1708نوامبر  12حسين در در زمان شاه سلطان 

كرد. ليكن به درخواست آقا جعفر قلي سرپرست جلفا اين مبلغ به يك هزار تومان كاهش 
  .32»يافت

با اين حال در مناقشه و اختالفات ميان ارمنيان كاتوليك و گريگوري شاه از گروه 
  . 33داخير يعني كليساي اصيل ارمني حمايت مي كر

                                                           
  .218همانجا. ص  -  27

28 - A Chronicle of Carmelites, I, p. 408-409.  
). ترجمه كيكاووس 1683- 85.( اقامتش در ايران1716-1757لماني. سفرنامه كمپفر آ -  29

  .26. ص 1363جهانداري. تهران: 
  .50. استپانوس تاريخنگار، ص 219- 220، ص 1هاروتيون تر هوهانيانتس. منبع ياد شده. ج  -  30
  .227-228همانجا. ص  -  31
  .226همانجا. ص -  32
  . 178، 160، 181، 176، 171، 165 ،164، 157، 153، 149، 144، ص 2فرامين. جلد -  33
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* * *  

م. رو به 18و اوايل سده  17اوضاع اجتماعي و اقتصادي ارمنيان در ربع آخر سده 
وخامت نهاد. ماليات هاي اخذ شده از ارمنيان سنگين تر گرديد زيرا دربار بي قيد و بند صفوي در 

دال ها هر چه براي تامين بودجه  مالياتها را افزايش داد. از ديگر سو اربابان روستايي يا فئو 18سده 
بيشتر از گذشته به ظلم و ستم و استثمار دهقانان ادامه مي دادند. مسير كاروان هاي تجاري ناامن 
شده حقوق گمرگي بازرگانان دو برابر گرديد. در چنين شرايطي سطح معامالت و در آمد پيشه 

  وران و تجار ارمني به شدت كاهش يافت.
صفوي مشكالت و مصائب بيشتري به كل  لشكركشي افغانان و سقوط سياسي دودمان

  جامعه ايران و بويژه اهالي ارمني تحميل نمود. 
در زمان شاه عباس اول طايفه جنگجو و بزرگ غلجايي افغاني كه در حوالي قندهار 

م. رهبر اين طايفه 18زندگي مي كرد بارها در برابر شاهان صفوي شورش كرد. در اوايل سده 
ر اين زمان بيگربيك قندهار گرگين (گورگن) خان گرجي بود كه پس شخصي ميرويس نام بود. د

از پذيرش اسالم، شهنواز خان ناميده مي شد. در اثر رفتار نامناسب وي طايفه غلجايي تحريك به 
در اثر  1709شورش شد و در نهايت شهنواز خان و همه نگهبانان او به فرمان ميرويس در سال 

تواي مخفيانه اي از مكه دريافت داشت تا بر عليه شاه سلطان حسين شكنجه مردند. در همين اوان ف
شيعه قيام كند. ميرويس به قيام خود رنگ مذهبي داد و توانست تمام افغانان و كليه ملل سني اقليم 

مي ميرد و از انجام نقشه ناكام مي ماند. برادر  1715شرقي را گرد خود جمع نمايد. ليكن در سال 
مخفيانه باشاه مراوده مي كند و سعي مي نمايد آتش قيام را خاموش كند ليكن اين او مير عبداهللا 

امر بر طايفه غلجايي آشكار مي گردد و او بعنوان خائن كشته مي شود. پس از آن مير محمود 
اصفهان آگاهي  1717فرزند ميرويس بنا به وصيت پدر رياست طايفه را بعهده مي گيرد. در سال 

هزار ايراني  60هرات به تصرف افغانان در آمده و از بك ها به خراسان نفوذ كرده و مي يابد كه 
را به اسارت گرفته اند. شاه دستور جمع آوري سپاه مي دهد اما در اين هنگام خزانه حكومتي خالي 

 هزار نفر كه عمدتاً از روستاييان محلي بودند، گرد آورد. 50بود و او نمي تواند سپاهي بيشتر از 
در حوالي روستاي  1722ماه مارس  8قرين موفقيت نبود. روز  1720اولين حمله محمود در سال 
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هزار نفري ايران  50هزار نفري افغان با سپاه  120كيلومتري آن) لشكر  25(در  34گلون آباد
 روبرو شد. پس از گلون آباد افغانها شهر ارمني نشين جلفاي نو را تصرف كردند. مير محمود افسانه
ثروت هاي كالن ارمنيان جلفا را شنيده بود لذا مبلغ هنگفتي از ارمنيان جلفا طلب كرد.  بعنوان 

هزار تومان در خواست نمود ليكن انجام اين كار را ناممكن دانست و مجبور شد اين  120خون بها 
ارمنيان جلفا هزار تومان كاهش دهد. براي به چنگ آوردن اين مبلغ افغانان خانه هاي  70مبلغ را به 

 21را چپاول كردند. اهالي جلفا براي رهايي موقت از اين وضعيت به هر صورت كه مي شد مبلغ 
  دختر مي دهند. 40هزار تومان جمع آوري كرده و براي بقيه مبلغ سفته و 

شايان يادآوري است كه پيش از حمله افغانها، قزلباشهاي صفوي از ارمنيان خواستند به 
و كار نگهباني از دربار را بعهده بگيرند. آنها بدين بهانه ارمنيان را از خانه هايشان  اصفهان بشتابند

. زيرا دربار از نارضايي ارمنيان 35»بيرون آورده دارايي و اسلحه هاي آنها را غصب كردند
  هراسناك بود و فكر مي كردند آنان با افغانان همكاري خواهند نمود.

  نيز همين مطلب را حكايت كرده اند.  37تسو دي سركيس گيالنن 36جونس هنوي
محمود سرانجام در قصر فرح آباد مستقر شد و لشكري به محله هاي ارمني نشين «

  .38»گسيل داشت... آنها همه چيز را ويران كردند و هر كه را ديدند به قتل رساندند
ن ها دختر به افغا 40هزار تومان و  21بر اساس نوشته ميكايل چامچيان اهالي جلفا 

هزار خواسته شده را پرداختند. لذا محمود  70هزار از  17. اما مطابق نوشته دي سركيس 39دارند

                                                           
 1941. ماتناداران، ايروان: 1مارتيروس دي آراكل. وقايعنگاري. مجموعه مقاالت علمي. جلد  -  34

  .97-98ص 
كروسينسكي. تا دوزيورا، سفر نامه كروسنيسكي. مترجم عبدالرزاق دنبلي. با مقدمه مريم مير  -  35

  .55. ص 1363. تهران: 1احمدي. ج
. 1367جونس. هجوم افغان و نزول دولت صفوي. مترجم اسماعيل دولتشاهي. تهران: هنوي،  -  36

  . 114ص 
  . 1371دي سركيس گيالننتس. در باره حمله افغانان و سقوط اصفهان. اصفهان:  -  37

  .54ص 
  . 58-59دي سركيس. ترجمه فارسي، ص  -  38
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نفر از بزرگان ارمني را از تن جدا كرد:  خاچيك (كالنتر) ، سارهاد (فرزند گريگور  4سر 
 هزار تومان 53خالداريان)، مانوك و هاكوبجان فرزند سارهاد. ارمنيان سرانجام مجبور شدند 

  .40بپردازند
در كليساهاي ارمني جلفا سنگ هاي قبر تعدادي از ارمنيان وجود دارد كه توسط 

  .41افغانان كشته شده اند
نوامبر  23پس از چند ماه محاصره اصفهان و مذاكره و جنگ شاه سلطان حسين روز 

انان وارد . بدين سان افغ42تاج خود را به محمود سپرد و شخص اخير خود را شاه ايران ناميد 1722
اصفهان شدند. افغانان بار ديگر خون بهاي سنگيني از ارمنيان طلب كردند. از ديگر سو سه هزار 

  نگهبان سلطان حسين را دستگير و خود او را در يكي از قصرهاي اصفهان زنداني نمودند.
هزار نفر از ساكنان داخل اصفهان  20استپانوس تاريخنگار اظهار كرده است كه بيش از 

  .43لت گرسنگي جان باختندبع
محمود توسط يكي از نزديكانش يعني پسر عمويش مير عبداهللا  1725آوريل  22

مشهور به اشرف خفه شد. رهبران افغان اشرف را به مقام شاهي رساندند. وي رفتار نسبتاً ماليم تر و 
يت كليساها از دوستانه اي با ارمنيان جلفا در پيش گرفت. حتي او با درخواست اهالي براي معاف

  .44پرداخت ماليات موافقت نمود
در اين زمان ها سلطان احمد سوم عثماني با آرزوي بچنگ آوردن قلمرو صفوي در سال 

هزار سپاه خود نخست تفليس را تصرف كرد آنگاه به سوي ايران حركت نمود.  200با  1723
و خون كشاند و هزاران دختر همدان و كرمانشاه را نيز متصرف گرديد و ساكنان محلي را به خاك 

و پسر را به اسارت برد. در همدان كه سيصد خانوار ارمني زندگي مي كردند پس از كشتار تركها 
چند نفر بيشتر زنده نماندند. يك لشكر ديگر تركيه به ايروان حمله كرد و آنجا را تصرف نمود. 
                                                                                                                         

39 - Petros di Sarkis Gilanents, “Chronile:”, translated by C. 
Minasian, Lisbon, 1959, p. 36-37.  

 .  782. (چاپ مجدد در ايروان).  ص 1786ونيز  3م. چامچيان. تاريخ ارمنيان. ج  -  40
  .250- 252، ص 1ه. ترهوهانيانتس. ج -  41
  .342-345. ص 2005و. بايبورديان. تاريخ ايران. ايروان:  -  42
  .67. استپان تاريخنگار، ص 253ه. ترهوهانيانتس، ص  -  43
  .265، ص 3م. چامچيان. تاريخ ارمنيان. جلد -  44
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ع و قمع و تعداد زيادي از ارمنيان هزار ارمني كه تنوانستند خود را به دژ ايروان برسانند قل 30
تركها دومين شهر بزرگ  1725همراه با گاو و گوسفندانشان به اسارت برده شدند. بعدها در سال 

  . 45ايران يعني تبريز را به تصرف خود در آوردند
در ايران چند حكومت وجود داشت. اشرف بخش بزرگي از كشور را  1725در سال 

كيلومتر تا مرزهاي شمالي گرجستان  825طقه اي را از همدان به طول در اختيار داشت، تركها من
در اختيار داشتند. روسها سواحل غربي درياي مازندران و استان گيالن را تصرف كرده بودند. و 
تنها بخش كوچكي در اختيار شاه تهماسب دوم در جنوب درياي خزر يعني استان مازندران قرار 

  از سوي ساكنان محل شناخته مي شد.داشت و حاكميت او به سختي 
اشرف ترك ها را بزرگترين دشمنان خود مي دانست. جنگ ميان افغانان و تركان 

هزار نفري تركها به اصفهان نزديك مي شد. اشرف بنابه  70عثماني اجتناب ناپذير بود. لشكر 
و اصفهان را به  را برگزيد و مناطق ميان قزوين» زمين سوخته«توصيه فرماندهان ايراني سياست 

بيابان تبديل كرد لذا سپاه تركان با مشكل تامين آذوقه روبرو شده مجبور گرديد با اشرف مذاكره 
به پايان رسيد. بر اساس اين پيمان اشرف،  سلطان  1727كند. اين مذاكرات با پيمان صلح سال 

به رسميت شناخت و احمد سوم را بعنوان رهبر عالي مذهبي مذهب سني و رهبر دنيوي يا خليفه 
يعني  1724ژوئيه  8تركيه در -تركها نه تنها مناطقي كه مطابق پيمان صلح استامبول ميان روسيه

آذربايجان و كردستان ايران بدست آورده بودند بلكه خوزستان و بخشي از ايران مركزي با 
ه عبارت ديگر . ب46شهرهاي زنجان، قزوين، سليمانيه و تهران با حومه آنها را به چنگ آوردند

سوم كل ايران را به تركها داد. در مقابل همه اين ها سلطان تركيه اشرف را بعنوان شاه - اشرف دو
  . 47ايران به رسميت مي شناخت
ارمنيان سيونيك و قراباغ براي آزادي ارمنستان دست به مبارزه  1720در سالهاي دهه 

شاه تهماسب هم بر عليه ارمنيان جنگيد  1726زدند و با قواي ترك درگير شدند. در ابتدا تا سال 
ليكن وي پي برد كه براي مبارزه با تركها به كمك ارمنيان نياز داشت. لذا به خان هاي وفادار خود 

                                                           
  .350و. بايبورديان. تاريخ ايران. ص  -  45
، 1م. جلد13- 18م. زوالليان. مسايل تاريخ ارمنستان بر اساس مولفان اوپايي، سده هاي  -  46

  . 287ص ». تاريخ ايران، از زمان باستان تا امروز«. همچنين 197. ص 1990ايروان: 
  .355-356. بايبورديان، ص 99- 100وس دي آراكل، منبع يادشده. ص ماردير -  47
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توصيه كرد كه به ياري ارمنيان بشتابند. ارمنيان نيز از آن سوي رود ارس به كمك دفاع از تبريز 
  در مقابل لشكر تركها رفتند.

 12براي كسب كمكهاي نظامي روسيه هيئتي را به پتربورگ فرستاد و شاه تهماسب 
سفير او اسماعيل بيگ قرار دادي با روسها امضا كرد كه مطابق آن داغستان و از  1723سپتامبر 

باكو تا رشت را به روسها بخشيد و متقابال روسها به تهماسب قول كمك در مقابله با افغانها دادند از 
سب همچنين به منظور كسب پشتيباني اروپائيان و در ادامه سياست پدرش براي ديگر سو شاه تهما

نزديكي با اروپائيان، هيئت سياسي تشكيل مي دهد كه شامل سعيد حمزه بيگ، هوانس مگرديچ (از 
ارمنيان كاپوچينيان تبريز) و يغيا موشغيان (اهل كارين) نماينده شركت تجاري هند شرقي انگليس 

  در تبريز بود.
در تبريز مستقر شده بود و دفتر تجاري او با كشورهاي  1717يغيا موشغيان در سال 

زماني كه هنوز خبر انعقاد پيمان روسيه و ايران  1723اروپايي همكاري مي كرد. در اوايل نوامبر 
ايراني از تبريز راهي اردبيل  5نفر ارمني و  14به شاه تهماسب نرسيده بود، اين هيئت سياسي شامل 

به آستراخان (يا هشترخان) ميرسند  1724مارس  29نوامبر از آنجا به شهر رشت و  25/26روز  و
و سپس به سوي مسكو حركت مي كنند ليكن مقامات محلي در كاسيموف مانع از حركت آنها مي 

نفر باقي مانده بود) دستگير شده زنجير به دست به مسكو ارسال مي گردند  8شوند، آنها (كه تنها 
يغيا اجازه مي يابد از روسيه  1736اه به قلعه اي در نزديكي پتربورگ منتقل مي شوند. در سال آنگ

خارج شود، هوانس مگرديچ نيز او را همراهي مي كند. اما زماني كه به لهستان مي رسند از او جدا 
ريق شده در يك صومعه گوشه نشيني بر مي گزيند. يغيا دو سال در لهستان مي ماند آنگاه از ط

دانمارك و هلند راهي فرانسه و ايتاليا مي گردد با اين اميد كه همكاران شركت هند شرقي در 
پاريس و پاپ رم به سفارت او كمك خواهند نمود. ليكن با بي تفاوتي سردي روبــــــــرو مي 

  شود بناچار به ايران باز مي گردد.
امانتي  48تومان 432عي مي كند در اين سالها حكومت به نادر شاه منتقل شده بود. او س

كه نزد حكومت ايراني گذاشته بود. پس بگيرد ليكن به او توصــيه مي شود از اين كار صرف نظر 
نمايد زيرا نادر شاه سردشمني با شاه تهماسب داشت. يغيا مدتي نيز درمشهد زندگي كرده سپس به 

گاهش كارين(ارزروم) در ارمنستان اصفهان و تبريز مي رود و در نهايت در حال ورشكستگي به زاد

                                                           
  يك تومان در آن زمان برابر يك روبل طال بود. -  48



                                                                                                                             )69فصلنامه آپاگا (

 
14

غربي اشتغالي باز مي گردد. و مادر و برادرانش را نيز در قيد حيات نمي يابد. لذا به روستاي پدري 
  . 49مي رود و زندگي نامه خود را به رشته تحرير در مي آورد خودرجور

س شاه تهماسب چند فرمان براي حمايت از منافع ارمنيان صادر كرده است. بر اسا
  . 50او ادعاي ارمنيان تازه مسلمان از دارايي هاي پدري را ممنوع كرد 1720فرمان سال 

) شاه تهماسب امتيازات جاثليق آبراهام خوشابتسي را 1731در يك فرمان ديگر (
و در فرماني ديگر كليه فرمانهايي را كه پادشاهان پيشين صفوي براي اچميادزين  51تثبيت مي كند

. با اين حال بايد يادآور شد كه حكوت شاه 52ورد تائيد مجدد قرار مي دهدمقدس داده بودند م
تهماسب دوم شامل اصفهان پايتخت و مناطق مركزي ايران نمي شد، و حتي اختيارات حكومت او 

  در نواحي شمالي و شمال غربي كشور موثر اثر نبودند.
ومت ارمني باگراتوني در باره كليساي ارمني نيز بايد يادآور شد كه پس از انقراض حك

م.) رهبران كليساي ارمني در اچميادزين از منافع ارمنيان در نزد شاهان ايران و 1045در ارمنستان (
  سلطان هاي ترك نمايندگي و حمايت مي كردند.
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