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 اوضاع ارمنيان در زمان نادرشاه افشار و سلسله زنديه

  اديك باغداساريان
  

حكومت افغانان از پايه و اساس محكمي برخوردار نبود. آنان كشور را به آشوب و 
قتل و كشتار و چپاول و استثمار كشاندند. لشكريان آنها دسته دسته در مناطق مختلف  ، ناآرامي

گردش مي كردند و به بهانه جمع آوري ماليات ساكنان را مورد چپاول قرار مي دادند. اوضاع 
ر چند جبهه بجنگد: از سويي با شاه دوي مجبور بود  .سياسي افغانها در زمان اشرف وخيم تر شد

 رز سوي ديگر با فتحعلي خان قاجار استرآبادي و از ديگر سو با قواي روس مستقر دتهماسب، ا
  گيالن و تركان عثماني كه بخش اعظم كشور را در دست داشتند.

تالش هاي شاه تهماسب دوم براي مقابله با افغانها به نتيجه نرسيد. او چند شكست 
يكن در اينجا نيز خود را در امنيت نيافت متحمل شده مجبور گرديد به مازندران عقب نشيني كند. ل

ا بود كه نادرقلي خان افشار جنگنده مشهور و جلذا به نواحي دور دست خراسان رفت. در همين 
سابق طايفه افشار با شش هزار لشكر خود به او پيوست. خان هاي ايراني خراسان به دستور نادر به 

ري تشكيل و نادر به عنوان فرمانده آن منصوب هزار نف 50تهماسب دوم پيوستند. در نتيجه سپاه 
شد. تهماسب با نام خود او را تهماسب خان مي ناميد. ليكن نادرقلي براي نشان دادن ارادت خود 

  .  1خويشتن را تهماسب قلي مي ناميد
عهده بگيرد. ه سرنوشت نادر حكم مي كرد در آن دوران بحراني وظيفه اي بس بزرگ ب

و دو سال بعد از آن سراسر خراسان را زير فرمان خويش در آورد و در بهار  1726سال  طولاو در 
در جلگه رود مهماندوست (نزديك  1729صرف گرديد. در دوم سپتامبر تهرات را م 1725

هزار نفري افغان را در هم كوبيد و افغانان در حال عقب نشيني را تعقيب نمود و  30دامغان) سپاه 
 1729نوامبر  29كيلومتري اصفهان همراه شاه تهماسب در روز  60 در روستاي مورچه خورت در

ضربات مهلكي به سپاهيان افغان وارد ساخت. اشرف حرم و نزديكانش را برداشته به سوي قندهار 

                                                           
  .288تاريخ ايران. گروه نويسندگان. ص  -  1
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چ كشته شد. افغان ها حتي به سلطان حسين نيز وگريخت ليكن در راه توسط يكي از خان هاي بل
  . 2و را خفه كردندبه دستور اشرف ا و دند ررحم نك

سال تمام  7كند، تهماسب بر تخت پادشاهي صفوي كه  دنادر موفق شد پايتخت را آزا
افغان ها از ايران طرد شدند.  1729بر متوسط افغانان غضب شده بود جلوس كرد. بدين سان در نوا
بيش از يك سال حاكميت آنها ايران  7حكومت افغانان مصيبت بزرگي براي ايرانيان بود. در طول 

ميليون نفر تلفات داد. برخي از مناطق كشور به بيابان تبديل شده ضربه هولناكي به تجارت و 
اقتصاد وارد آمد. بويژه منطقه اصفهان متحمل زيان هاي بيشمار شد. از هر نقطه نظر اين هفت سال 

  دوران از دست رفته در تاريخ ايران بشمار مي رود.
امي خود را متوجه دشمن قهار خود يعني تركان عثماني نادر نيروي نظ 1730در سال 

  و كليه مناطق اشغالي آنها را آزاد ساخت. دنمود و شكست دندان شكني به آنها دا
هنگام دفاع از  1735در سپاه نادر گردان ارمني وجود داشت كه جمع آنها در سال 

(فئودال هاي  يي مليك هاارمني تحت فرمانده انكميل شد، اينان سربازتگنجه و در جنگ قارص 
حاكم) ارمني آرتساخ (قراباغ) و سيونيك قرار داشتند كه به كمك نادر آمدند. نادر هنگام گذر از 
گغاركونيك ارمنستان هداياي بسياري به مليك جان مليك شاهنازاريان (شاهنظريان) داد كه با 

يانت شد، نادر حاكميت سپاهيانش در خدمت او بود. بعدها كه مليك جان طعمه يك توطئه و خ
. مليك هاي ديگري از همين خاندان در 3گغاركونيك را به فرزند او مليك مانوچار (منوچهر) سپرد

خدمت نادر بودند. از نادر فرماني به دست ما رسيده است كه در آن وفاداري مليك ميانسار مليك 
  .4شاهنظريان و خدمات او به نادر مورد اشاره و تائيد قرار مي گيرد

كه مورد اعتماد و محبت نادر قرار  1730يكي از شخصيت هاي مشهور ارمني در دهه 
داشت مليك يگان، مالك ديزاك بود كه مطابق نوشته محمد كاظم مقام اولي را در ميان فرماندهان 

                                                           
  .359بايبورديان. منبع ياد شده. ص  -  2
  .151، ص 4تاريخ ارمنستان. آكادمي علوم. جلد  -  3
  .224-225. ص 1973، كتاب دوم، ايروان: 3لئو، تاريخ ارمنيان. ج 

  .99، ص 1960 :، چاپ مسكو1. محمد كاظم، نامه عالم آراي نادري جلد181همانجا. ص  -  4
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) داشت و پس از او مليك تامراز و مليك هاروتيون قرار داشتند. اين مليك 1723نظامي (در سال 
حاكميت خود را قبل از نفوذ  ،سيونيك و آرتساخ و دشت آرارات كار مي كردند ها كه در

  . 5تركان، تا رودهاي كر و ارس گسترش داده بودند
وري ارس نه تنها با نيروهاي نظامي خود كه با جمع نسآ  مليك ها و زعماي ارمني

كردند. آذوقه و ك مي ــــــآوري ماليات و جريمه ها از مناطق زير حكومت خود به نادر كم
لباسهاي سپاه، نيروي حمل و نقل و نيروي كار عمليات ساخت استحكامات توسط مليك هاي ارمني 

  تهيه و تامين مي گرديد.
از گنجه به قارص رفت و سپس راهي حوالي كاربي شد. در اين  1735نادر در سال 

همه بزرگان ارمني در نزد نادر بسر مي بردند. از جمله مليك جان مليك شاه  روزها تقريباً
نظريان(گوكارك)، مليك يگان (ديزاك)، مليك مگردوم و مليك هاكوپ جان (ايروان) و 

اين كار روي  ايتصميم گرفت ضربه هولناكي به تركان وارد سازد و بر ديگران. نادر در ارمنستان
  هايي از يوغ تركان بود.رد. اين فرصت خوبي براي ارمنيان براي كر ينيروهاي ارمني حساب م

بنابه دعوت و خواهش مليك هاي ارمني و جاثليق آبراهام رهبر مذهبي ارمنيان و 
نادر از اچميادزين مقر جاثليق ديدن كرد و با فرمان هاي جديد كليه حقوق و  ، كليساي ارمني

رد تائيد و تصويب قرار داد. جاثليق در كتاب تاريخ امتيازات قديمي كليسا و جامعه ارمني را مو
  خود در مورد مالقاتش با نادر چنين مي نويسد:

من رفتم و عرض سالم كردم و به او خيرمقدم گفتم و او نيز به من گفت: خوش «... 
  .6»اق سن. ده آتالن آليفا گدك ايرلريچگلدين خليفه نجسن. 

ژه با جاثليق آبراهام داشت و گهگاه با او نادر روابط بسيار دوستانه و صميمي بوي
. 7او را خليفه خطاب مي كرد و در خواست هاي او را اجابت مي كرد مشورت مي كرد و معموالً

كتابش  رتركي با هم سخن مي گفتند و جاثليق عين سخنان نادر را د قابل ذكر است كه آنها به زبان

                                                           
  .181، ص 4تاريخ ارمنستان. ج -  5
  .49، ص 1973. تاريخ. ايروان: آبراهام كرتاتسي -  6
  .225. ص 1973روان: ، اي3لئو. تاريخ ارمنيان. جلد  -  7
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ذكر كرده است. نادر هنگام اقامت در اچميادزين مقدس دستور تعمير و مرمت كليساها توسط 
ميادزين چا استادان ماهر را مي دهد و يكهزار تومان بودجه براي اين كار در نظر مي گيرد. وانك

هزينه كيلوگرم) طال تزيين مي شود و دستور مي دهد نفيس ترين فرش هاي كرمان به  15من ( 5با 
  .8دولت به اچميادزين ارسال گردد

اسكندر «جاثليق آبراهام احترام ويژه اي براي نادر قايل بود و دوست داشت او را 
  .9(مقدوني) بنامد و در كتاب تاريخش او را به همين نام ياد مي كند» دوم

، علي رغم نابرابري شديد شمار سربازان 1735ژوئيه  8در تاريخ  يغوارددر جنگ 
ها شكست سختي متحمل شدند. جزئيات جريان اين جنگ حماسي را جاثليق آبراهام، محمد ترك 

  .10ندكاظم و منشي درباري نادر يعني ميرزا محمد مهدي خان استرآبادي نگاشته ا
نادر به مناطق شرقي ارمنستان بازگشت و به سپاهش دو ماه ، پس از اين پيروزي 

با مليك هاي ارمني و جاثليق آبراهام داشت. جاثليق در استراحت داد و مذاكره و مراوده زيادي 
خواست مي كند كه همراه او به آنسوي آخوريان (شاخه اي از ارس) برود اما نادر به او مي گويد 

  .11»خود و فقط برايمان دعا كن اختيار داريد، گناه داري، حيف است. باز گرد به مقرّ«كه 
ارين (ارزروم) و بايزيد صدها شهر و روستاي نادر با عبور از آخوريان از قارص تا ك

  .12ارمنستان غربي را مورد تاخت و تاز و چپاول قرار داد
تركها تغييراتي در فرماندهي نظامي خود داده، احمد  نادر ، پس از اين پيروزي بزرگ

صلح نزد  د قرار داداكره را انعقاپاشا را بجاي عبداهللا پاشا منصوب كردند و او نيز هيئتي را براي مذ

                                                           
  .632-634محمد كاظم. ص  -  8
  و غيره. 48آبراهام كرتاتسي. ص  -  9

  . 600-607. م. كاظم، ص 62-57آبراهام كرتاتسي. ص  -  10
  . (نسخه دستنويس).156-161، ص »تاريخ جهانگشاي نادري«محمد مهدي خان استرآبادي.      
  .65آبراهام كرتاتسي. ص  -  11
  .162استرآبادي. ص  ميرزا مهدي خان -  12
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نادر فرستاد. بر اساس اين قرار داد تركها مناطق ايروان، گنجه، تفليس را به نادر سپردند و 
  لشكريانشان را از قفقاز خارج نمودند.

، در دشت مغان اتراق 1735نادر پس از لشكركشي ناموفق خود به داغستان در نوامبر 
مليك ها و مقامات بلند پايه را به آنجا  كرد و تمام بزرگان سراسر ايران، خان ها، بيگربيگ ها،

به محل آمد. در جلسه قوريلتاي مغان (شوراي زعما)،  1936ژانويه  20دعوت كرد و خود او در 
مليك هاي ارمني و جاثليق آبراهام نيز دعوت شده بودند. جزئيات اين مراسم در كتاب تاريخ 

قاطع نادر را به پادشاهي ايران انتخاب كرد . قوريلتاي مغان با اكثريت 13جاثليق آبراهام آمده است
و جاثليق آبراهام از اولين افرادي بود كه براي سالم صبح به حضور نادرشاه رسيد و پادشاهي او را 

  تبريك گفت. يبه و
دوران  آنانازات ويژه اي برخوردار بودند. يدر دوران حكومت نادرشاه ارمنيان از امت

از  ايشانسازندگي سپري مي كردند و با دست درازي هاي فرقه اي كاتوليك ها مبارزه مي نمودند. 
  تحريكات ضد مسيحي و تشويق به تغيير مذهب مصون ماندند.

هرات و قندهار را تصرف كرد و از اينجا با سپاهي بزرگ وارد  1735نادرشاه در سال 
ا درهم ردر حوالي شهر كرنال ارتش محمد شاه  1739فوريه  24هندوستان گرديد و در جنگ 

. ثروت افسانه اي هندوستان را تاراج نمود و بويژه 14آوريل دهلي را اشغال نمود 20كوبيد و در 
كوه نور، درياي نور و تخت طاووس را همراهش به ايران آورد كه قيمت آنها سه ميليارد روپيه 

  . 15نقره هندي ارزيابي مي شود
  اين ثروت كالن براي سه سال مردم را از ماليات معاف كرد. نادر با كسب

                                                           
  . 74-131و  21- 40آبراهام كرتاتسي. تاريخ. ص  -  13

  .167-172ميرزا مهدي استرآبادي، منبع ياد شده، ص       
  103-105همانجا. ص  -  14
  . 370و. بايبورديان. ايران، ص  -  15

ميليون روپيه برآورد كرده است. تاريخ ايران، گروه نويسندگان،  700يك اثر ديگر آن را        
  .  294- 295ص 
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در دوران امن حكومت نادرشاه بسياري از ويراني هاي ارمنستان شرقي مرمت شد و 
  ساكنان زيادي از ارمنستان غربي به سوي ايروان و نخجوان بعنوان نواحي امن نقل مكان كردند. 

به  نمودهتركان (ارزروم) را نقض  با 1736نادرشاه پيمان صلح  18سده  40در دهه 
يب ستركيه لشكر كشي كرد. در اين بين هر دو قسمت ارمنستان (شرقي و غربي) بسيار صدمه و آ

موصل را تصرف كرد و از والي احمد پاشا در خواست كرد بغداد  1742ديد. نادرشاه در سپتامبر 
اوت سال  24ماه مه تا  31مود. از هزار نفري راهي ارزروم ن 50را به او تسليم كنيد و يك لشكر 

ي هيجيك نتوانست پيروي قاطع بدست لرانيان و تركان جنگ روي داد ويبار ميان ا ود 1744
اكتبر همان سال دست بر عقب نشيني زد. ليكن ساكنان اين مناطق  9آورد. لذا سپاه نادرشاه روز 

  متضرر شدند.
ه از قارص عبور كرد و در يغوارد هزار نفري يگن محمد پاشا سر عسكر تركي 100سپاه 

جنگ خونيني ميان دو طرف روي داد كه چهار شبانه روز به طول  1745اتراق نمود. در اوت 
ر نيز در اين جنگ كشته شد. پس از اين سكانجاميد و به شكست كامل قواي ترك منجر شد. سرع

و مناطق وان، كردستان،  داليازاحمد پاشا پيشنهاد صلح دا پيروزي نادر به سرعسكر جديد ترك 
پيمان جديد صلح منعقد شد  1746سپتامبر  4بغداد، بصره، نجف و كربال را از تركها خواستار شد. 

كه بر اساس آن  ارمنستان غربي و گرجستان غربي در قلمرو تركيه اما ارمنستان شرقي، گرجستان 
  . 16شرقي و ساير نواحي قفقاز زير حكومت ايران قرار گرفتند

ميادزين مقدس هر چه بيشتر رو به ترقي رفت. چاوضاع اقتصادي ا 1740ه در ده
تصاحب زمين هاي موقوفه و ملي كردن آنها شامل اراضي كليساي ارمني نمي شد. بلكه بر عكس، 

  د. انادر شاه حقوق زمينداري اچميادزين را كامال مورد تاييد قرار د

                                                           
  .221-222م. زوالليان. منبع ياد شده. كتاب اول، ص  -  16
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جالب اين است كه اين آرامگاه كال نادر شاه دستور داد در مشهد آرامگاهي بسازند و 
ين عمل احيان ساخته شد  در حاليكه دو كليسا بدست مسلمانان بنا نهاده شد. نادر شاه با يتوسط مس

  . 17در صدد از بين بردن اختالفات مذهبي و نزديك كردن مردم به يكديگر برآمد
انجام شده  نادرشاه بعدها پس از عمليات ناموفق در داغستان و بعلت برخي كارهاي

شهوتران و خدعه و نيرنگ هاي آنان بسيار مشكوك و مضنون  و خور مفت درباريان توسط مشتي
ي صورت گرفت تا جايي كه حتي دستور داد كو رفتار او تغييرات هولنا شد و در اخالقيات

فرزندش رضاقلي ميرزا را كور كردند و پس از آن مشاعر خود را از دست داد تا اينكه در سال 
  توسط نزديكانش كشته شد. 1747

بر اساس نوشته هاي هاروتيون ترهوهانيانتس نادر شاه در قبال ارمنيان جلفا سياست 
متفاوتي داشت. او از آنان به سه روش ماليات اخذ مي كرد اول اينكه از آنان مبلغ هنگفتي طلب 

وم اينكه تهمت هايي به مي كرد. دوم، ماليات را بدون استثناء از همه اهالي جلفا مي گرفت و س
  .  18ثروتمندان مي زد و بدين وسيله آنها را چپاول مي كرد

ولي وقتي كه اين خبر  اهالي جلفاي نو در اثر اين ماليات هاي سنگين تنگدست شدند
به نادرشاه رسيد، دستور داد مالياتها را كاهش دهند و فرمان داد ارمنيان را ناراحت نكنند. اما 

  ن روش قبلي خود را ادامه مي دادند.كارگزاران كماكا
بدرود حيات گفت و غازار جاهكتسي جانشين  1737جاثليق آبراهام كرتاتسي در سال 

گر نادر شاه آن نادر پيشين نبود. ياز الطاف نادر شاه بهره ببرد. زيرا د تا او گرديد اما بخت نداشت
متفاوتي با جاثليق جديد و كليساي نادر شاه در سالهاي آخر عمر بعلت تغيير در روحياتش رفتار 

نادري (واحد پول   60500مبلغ 1745تلش در سال يش از قپسال  وارمني نشان مي داد. نادرشاه د
كرد و كارگزار خود محمد رضا بيگ را مامور دريافت  ستاودر زمان نادرشاه) از اهالي جلفا در خ

  از افراد زير اخذ كرد: ع رالابد. او به جلفا رفت و در طي يك ماه اين منموپول 

                                                           
. ص 1365جونس هنوي. زندگي نادرشاه. ترجمه اسماعيل دولتشاهي. چاپ دوم، تهران:  -  17

263-262 .  
  .287-288، ص 1، ج 1980انتس. تاريخ جلفاي نو. ه. ترهوهاني -  18
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  5000خواجه هاروتيون و برادران    -
     2500خواجه اميناز و برادران          -
  2000خواجه صفير                        -
  1500خواجه مارتيروس                  -
  1500خواجه هوانس                       -
  1500خواجه زاكاريا                       -
  5000      خواجه آغازار                  -
     1500          خواجه بابان                  -
  1500         خواجه هوهانجان            -
  1500           خواجه آغازار              -

                                              23،500  
                             37،000           ساكنان جلفا                  

  19نادري 60،500                         جمع             
  

ه وسراسر كشور را فرا گرفت طوايف و گر و مرج مجدداً پس از مرگ نادرشاه هرج
زعات حكومتي، علي قلي ميرزا هاي مختلف هر يك در گوشه اي از كشور قد علم كردند. در منا

نادشاه (كه عادلشاه ناميده شد) در آغاز بر ديگران چيره شد و خود را شاه خراسان ناميد.  برادرزاده
دسامبر خود را شاه اعالم كرد ليكن  8توسط برادرش ابراهيم عزل شد و او  1478ولي او در سال 

  وي نيز مدت طوالني در اين مقام نماند.
ساله نادرشاه سپرده  14زنداني شد و حكومت به شاهرخ نوه  1749مبر او در ماه دسا

شد. در استرآباد و مازندران محمد حسن خان قاجار حكومت مي كرد. آذربايجان در دست يكي از 
فرماندهان سپاه نادرشاه يعني آزادخان از طايفه غلجايي افغان قرار داشت. يكي از فئودال هاي با 

                                                           
  .272همانجا. ص  -  19
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اهللا خود را حاكم گيالن اعالم نمود. در جنوب علي مردان خان رئيس طايفه  نفوذ محلي بنام هدايت
  بختياري و كريم خان رهبر طايفه زند حكومت مي كردند.

در اثر منازعات داخلي جامعه ارمني روزگار سختي را مي گذراند و بخش بزرگي از 
جلفاي نو خالي از سكنه شده بود. لذا ارمنيان از كريم خان درخواست كردند ارمنيان روستاهاي 
فريدن را به جلفا منتقل كند ليكن روستائيان با زندگي شهري مأنوس نبودند و مجددا به روستا 

ان نام را به محل فرستاد و او مصائب با اطالع از اين رويداد شخصي ترابخريم خان بازگشتند. ك
  .20زيادي براي ارمنيان فريدن و بربرود (بورواري) ايجاد نمود

مله كرد و آنجا را تصرف نمود. كريم خان نيز كه حبه جلفا  1753آزاد خان در سال 
به شيراز رفته بود. آزاد خان كالنتر  از يورش وي آگاهي يافته بود پيشتر محل را ترك كرده

تومان طلب كرد و گرنه جلفا را تاراج مي كرد. ماموران  8،000هاروتيون را خواست و از او مبلغ 
مالياتي مردم را مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار مي دادند، مردان و زنان را دستگير كرده از آنان 

خان استرآبادي به قلمرو او آماده بازگشت شد  خان با شنيدن يورش حسن دپول مي خواستند. آزا
تومان پرداخت كند.  8،000و لذا از كالنتر ارمنيان جلفا درخواست كرد هر چه زودتر مبلغ 

كالنتر هاروتيون با تعظيم در برابر او مي گويد كه اهالي تمام خانه و زندگي خود را فروخته و 
ته اند شش هزار تومان جمع آوري كنند. آزاد امالك خود را گرو گذاشته اند و به زحمت توانس

خان نيز بخاطر اين همه مصيبت هاي ارمنيان بر آنها ترحم كرد و دو هزار تومان كسري را ناديده 
فت. ارمنيان جلفا شش هزار تومان به آزادخان دادند  او آنجا را ترك كرد و در خراسان به رگ

ارد اصفهان وپيروزمندانه  1756ان در سال جنگ حسن خان رفت اما از او شكست خورد. حسن خ
شد و با اطالع از شش هزار توماني كه ارمنيان به آزادخان داده بودند خود نيز هشت هزار تومان از 
ارمنيان مفلس و ورشكسته طلب كرد. آنها مجبور شدند اشياء زرين و سيمين كليساها، صليب ها و 

  .21ن مالياتي بپردازندتزئينات كتاب مقدس را بفروشند و به مامورا

                                                           
  .305، ص 1هـ . ترهوهانيانتس. ج -  20
  .309-312همانجا. ص  -  21
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غلبه بر علي مردان خان بختياري، آزاد خان غلجايي و محمد حسن خان  كريم خان با
-1779يا  1749حكومت كريم خان زند ( حاكم و فرمانده كل كشور گرديد. در زمان قاجار عمالً

  ي كرد.اكتفا م» وكيل الرعايا«) كم يا بيش صلح و آرامش در كشور حاكم شد و او به لقب 1760
در دوران هرج و مرج سياسي بسياري از حكام بويژه در مناطق مرزي صاحب استقالل 

در زمان نادرشاه آخرين اخالف خاندان باگراتوني در  1744يا خود مختاري شدند. در سال 
در كارتلي و دومي در كاخت) حكومت مي  ياول،  از و فرزندش هراكل  گرجستان (تيمور

ناميده مي شدند و واليان از شاه ايران اطاعت مي كردند. واليان » واليت« كردند. اين سرزمين ها
داشتند در مقايسه با خان هاي قفقاز از امتيازات بيشتري برخوردار » پادشاه«گرجستان كه لقب 

اين دو حكومت  1762و در سال  گرديدهبودند. پس از مرگ نادرشاه كارنلي و كاخت مستقل 
  .  22دندگرجي توسط هراكل متحد ش

در همين زمان نيز خان نشين هاي تشكيل شده در ارمنستان شرقي و آذربايجان از جمله 
در ايروان، نخجوان، خوي، ماكو، قراباغ، اروميه، گنجه، قوبا و ساير محل ها عمال استقالل يافتند. 

مقاومت آنها گهگاه به جنگ هاي خونين با يكديگر مي پرداختند. خان ايروان تالش مي كرد جبهه 
ارمنيان را كه مورد پشتيباني نادر شاه بود، نابود سازد. خان ايروان بالفاصله پس از مرگ نادرشاه به 

وي  1765و  1762تصويه حساب با مليك هاي ارمني پرداخت. ليكن پس از جنگ هاي سالهاي 
يات و تومان مال 3000مجبور شد از پادشاهي هراكل دوم گرجستان متحد اطاعت كند و ساالنه 

زحمتكشان ارمني  هنگام جنگ نيروي نظامي در اختيار او قرار دهد. طبيعي بود كه اين مالياتها از
  بايد وصول مي شد.

 كه از زمان نادرشاه منصوب شده بود در نخجوان در زمان عادلشاه، محمد قلي خان
در روستاي ارمني نشين آستاباد  نآنا لذاحكومت مي كرد. او ساكنان ارمني را غارت مي كرد 

دست به قيام در مقابل خان زدند و او نيز از آنجا گريخت و بجاي او حيدر قلي خان منصوب شد و 
وي سبقت را در غارت مردم از محمد قلي خان ربود. وقتي كه حكومت از عادلشاه به گاو نيز 

نابه در خواست ارمنيان سيه بخت برادرش ابراهيم ميرزا منتقل شد اوضاع از همين هم بدتر شد. ب

                                                           
  .191ص  4تاريخ ارمنستان. ج -  22
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نام  بهنامنخجوان پادشاه حاكم ديگري بجاي حيدر قلي خان منصوب نمود كه از مليت گرجي و 
داشت. هنگام ورود بهنام خان به نخجوان چند تن از ارمنيان صاحب نفوذ كه از آنجا گريخته و به 

بهنام خان ارمنيان را از ماليات هاي  .23ندشتتبريز پناه برده بودند همراه او به زادگاه خود باز گ
دشمنانش را تنبيه نمود. ليكن ساكنان  از ميان ارمنيان سپاهي تدارك ديدهو ود منسنگين معاف 

در قلمرو نخجوان از اطاعت از بهنام خان سرباز زدند و آماده لشكر كشي به بهنام  بادواردمسلمان 
به اردوباد فرستاد و او آنجا را به محاصره  ازارغند. وي نيز سپاه ارمني را به فرماندهي دخان ش

خود در آورد ليكن باز هم از شوربختي ارمنيان در سرزمين مادري خود حيدرقلي خان ملعون كه با 
را شكست رشوه هاي كالن مقام قبلي را مجددا كسب كرده بود به آنها حمله كرد و حلقه محاصره 

  ساب با مقاومت ارمني شد. آماده تسويه ح و بهنام خان را طرد نموده
ت مسگري نعبود و ارمنيان در آنجا به ص شاهگردمركز مقاومت ارمنيان روستاي 

شخصي خردمند، جسور، بي باك و جنگجويي  اميرياندخانمشغول بودند. رهبر آنان هوانس 
از حمله حيدرقلي خان به  1750ماهر بود و شهرت فراواني در منطقه داشت. او زماني كه در 

نفر از ارمنيان بي باك را گرد آورد. آنها با سرعت توپ و پرتابه هايي  500هگرد خبر دار شد، شا
شكر كمكي از تبريز دريافت نمود و دست به حمله زد. اولين لاز مس ساختند. حيدر قلي نيز 

  . 24گرديدبرخورد طرفين با پيروزي ارمنيان توام بود و حيدر قلي مجبور به مذاكره 
سياسي مليك ها يا فرماندهان محلي قراباغ رو  -ادرشاه اوضاع اجتماعيپس از مرگ ن

به وخامت نهاد زيرا آنها مورد حمايت نادر بودند. اقوام كوچ نشين بتدريج در آن مناطق مستقر مي 
. آنها با استفاده از هرج و مرج در 25شدند و مشكالتي براي ساكنان محلي ارمني بوجود مي آوردند

                                                           
  .842-843، ص 3م. چامچيان. منبع ياد شده. ج -  23
  .844، ص 3ه. چامچيان. ج -  24

  .232- 233، كتاب دوم، ص 3لئو، جلد
همان ها امروزه جمهوري ساختگي آذربايجان با پايتخت باكو را تشكيل داده و مدعي بومي  -  25

  بودن هستند. 
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- 1754(به رهبري پناه خان) او در سالهاي 26نمودندان نشين مسلمان در قراباغ ايجاد خكشور يك 
در آن مستقر شد و به  ،نا كرده بود مرمت كرد بقلعه شوشي را كه آوان يوزباشي ارمني  1752

  .27آزار و اذيت ساكنان بومي ارمني پرداخت
ان را در اين زمان به هاروتيون تر هوهانيانتس نويسنده تاريخ جلفاي نو اوضاع ارمني

تحرير كشيده است. او آغاز بدبختي و آوارگي ارمنيان جلفاي نو را به زمان شاه سلطان حسين 
منتسب مي كند. در اثر ناامني و شرايط سخت زندگي در آن زمان و پس از آن بسياري از ارمنيان 

  . 28جلفاي نو به سرزمينهاي ديگر بويژه هندوستان مهاجرت كردند
ن براي بازگرداندن مجدد رونق اقتصادي به ايران از خواجه هاي ارمني در كريم خا

و لذا ماليات  29خواست كرد به امر تجارت و پيشه ها كمك كنند و از حمايت او برخوردار گردند
تشويق مي كرد نامه هايي به ارمنيان ساير  را. او حتي رهبر مذهبي ارمنيان جلفا 30آنها را كاهش داد

و  31د و از آنها بخواهد به ايران باز گردند و قول همه گونه همكاري به آنها مي دادكشورها بنويس
. با 32فرمان حكومتي به نام مگرديچ رهبر مذهبي جلفا و كالنتر ساركيس (شهردار جلفا) صادر كرد

اين حال ارمنياني كه چنان دوران سخت و سياهي را ديده بودند حاضر نبودند به كشوري بدون 
في بازگردند. در اين دوران قيمت امالك و مستغالت در جلفا به شدت كاهش يافت. خانه امنيت كا

تومان مي ارزيد، به قيمت  300كه ها و عمارات به قيمتي بسيار ارزان بفروش مي رسيدند، خانه اي
. مگرديچ رهبر مذهبي جلفا آماري از ساكنان ارمني جلفا 33تومان و يا كمتر بفروش مي رسيد 3

                                                           
  رافي. مليك نشين هاي پنجگانه. -  26
  .266لئو. همانجا. ص  -  27
  .305-334. ص 1ه. ترهوهانيانتس. ج -  28

29 - William Franklin. Observation made on a tour from Bengal to 
Persia, in the year 1780-1784. 

  .209. ص 1355پرويز رجبي. كريم خان زند و زبان او. چاپ دوم. تهران:  -  30
  . 334. ص 1ه. هوهانيانتس. ج -  31
  .332همانجا. ص  -  32
  .337همانجا. ص  -  33
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نفر در شهر گزارش شده است.  1667رد كه بر اساس آن در زمان حكومت كريم خان زند تهيه ك
جزئيات اين آمارگيري در كتاب تاريخ هوهانيانتس آمده است. ليكن مشخص نيست كه آيا زنان و 

  .34كودكان هم در اين آمارگيري در نظر گرفته شده اند يا خير
لريه (يا اايي كليه ها و ذات ـــــنارس كريم خان در سالهاي آخر عمر از درد مفاصل و

هجري  1193صفر  13جانش را گرفت ( 1779سل) رنج مي برد كه در نهايت در دوم مارس سال 
رادر زاده اش علي مراد خان بر ديگر مدعيان پيروز ــ). پس از او ب35سالگي در شيراز 80در سن 

). او اكثر مناطق كشور را به 1782- 1785شد و اصفهان را تصرف نمود و خود را شاه ناميد (
اطاعت خود در آورد غير از استان هاي شمالي و مناطق ساحلي درياي مازندران كه در دست 

  حاكمان قاجار قرار داشت. 
چندين برنامه سياسي براي استقالل ارمنستان مطرح شد از جمله برنامه  18در سده 

ه ايراني به رهبري علي مراد خان زند و برنامه به بعد). برنام 1763روسيه در زمان كاترين دوم (از 
  .36ارمنيان ايران مقيم هندوستان به رهبري هوسپ امين

  
  

                                                           
  .337-338همانجا. ص  -  34
  .123پرويز رجبي. منبع ياد شده. ص  -  35
جلد نخست از تاريخ مفصل ارمنيان ايران در ده جلد نگارش كامل را مي توان در  تجزئيا -  36
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