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  سخن نگارنده

  
تقديم خوانندگان مي شود بر پايه آگـاهي       » ارمنيان تهران «مطالبي كه تحت عنوان     

هاي گسترده اي آماده گرديده كه براي نگارش تاريخ مفصل ارمنيان ايران گـردآوري              
اين آگاهي ها از سوئي گسترده و از ديگر سو نيز به علت كمبود منابع كافي . شده است
راي كاستي هاي بسيار است لذا انجام چنين كار جامع و كاملي نيازمند زمـان و                موثق دا 

پژوهش فراوان مي باشد ليكن از آنجا كه ارائه موضوع براي تهيه مجموعه تاريخ تهران               
هر چه زودتر مي بايست آماده مي گرديد لذا به همين مقدار بسنده كرده ايم بدون آنكه     

نكته ديگر كه بايد يادآوري شـود ايـن         . ن داشته باشيم  ادعايي در جامع و كامل بودن آ      
است كه چون محدوديتي در حجم مطلب وجـود داشـت لـذا در بـسياري مـوارد وارد                   
جزئيات نگشته موضوع را به طور كلي بررسي كرده ايم چه در غيـر اينـصورت حجـم                  

تهران تهيـه   اكنون سه ويرايش از تاريخ ارمنيان       . مقاله به چندين برابر افزايش مي يافت      
 تـاريخ اجمـالي     -2) صفحه 450به ارمني در    ( تاريخ مفصل ارمنيان تهران        -1: كرده ايم 

به ارمني ( خالصه تاريخ اجمالي ارمنيان تهران-3)  صفحه130به ارمني در    (ارمنيان تهران 
 چاپ شده در شماره هـاي       -فارسي   به  ( نگاهي به تاريخ  ارمنيان تهران      -4) صفحه 25در  

ارمنـي مقالـه     نـسخه   ( نگاهي به تاريخ  ارمنيـان تهـران        -5) ته نامه لويس  مختلف دوهف 
 ).  چاپ شده در شماره هاي مختلف ماهنامه آراكس تهران-حاضر
 

در اين جا بايسته است از كليه آگاهان و دارندگان رأي در ايـن بـاب درخواسـت                
يي نگارنده  نمائيم آگاهي هاي تكميلي و تصحيحي و نقطه نظرهاي خود را جهت راهنما            

در انجام اين امر مهم و دشوار، به وي ارسال نمايند كـه باعـث سپاسـگزاري و امتنـان                    
  .     نگارنده خواهد بود

  گرمانيك. ا
   تهران1368امرداد ماه 

  )79بازنگري تيرماه (



  ٤ 

germanic@armenia.com  
 
  پيشگفتار-1

يخ استقرار ارمنيان در تهران سخن كوتاهي در باره ارمنيـان ايـران              پيش از پرداخت به تار    
با در نظر گرفتن مرزهاي بين المللي كنوني ، نخستين گروههاي ارمني در ايران در               . بايسته است 

سده ششم پيش از ميالد به صورت هنگ هاي سپاهي در خدمت حكومـت مركـزي هخامنـشي                  
زرگان و پيشه ور نيز به اقتضاي شغلي در ايران به سر مـي  غير از اينان گروهي با. استقرار يافتند 

ارمنيان به عنـوان سـاكنان بـومي در ايـران در آتورپاتكـان يـا اسـتان پارسـكاهايك                    . بردند
)parskahayk ( تبريــز، مرنــد، اروميــه [باســتان)مراغــه، ســلماس )هٍــر(، خــوي )كبــودان ،
 زنـدگي مـي   ]و جز آن) paytakaranرانپايتاكا(، قره داغ   )آرتاز(، ماكو   )zarevandزارواند(

سـده سـوم    (نخستين مهاجرت بزرگ ارمنيان به مركز ايران در زمان اردشـير ساسـاني              . كردند
صورت گرفـت و اكثـر مهـاجران در         ) سده چهارم ميالدي  (سپس در زمان شاپور دوم      ) ميالدي

ـ     . خوزستان و بخش هاي جنوب غربي كشور اسكان يافتند         ران در زمـان    مهاجرت ارمنيان بـه اي
، شـاه   .م1604-5در سـالهاي    .  چيرگي تركان سلجوقي و مغوالن روند شديدتري به خود گرفت         

ارمنيان به  ) هزار نفري 500بنا به منابع ديگر     (هزار نفري   300عباس اول صفوي مهاجرت بزرگ      
 ايران را باعث گرديد كه انگيزه هاي نظامي، اقتصادي و سياسي عوامل مهم ايـن كـار بودنـد و                   

انتظار مي رفت با ياري آنان اوضاع اقتصادي و پيشه وري و بازرگاني داخلي و خارجي كـشور                  
در بخش هاي مركزي كشور به ويژه در جلفاي نـو در نزديكـي              ” اينان عمدتا . دگرگون گردد 

بازرگانان ارمني با كشورهاي فرانسه، انگلستان، هلنـد، تركيـه،          . پايتخت اصفهان استقرار يافتند   
پيشه وران ارمنـي بـه حرفـه هـاي          . نيز، روسيه و هندوستان به داد و ستد  مي پرداختند          جنوا، و 

زرگري، جواهر سازي، اسلحه سازي، پوستين دوزي و نجاري مشغول بوده ارمنيان بـسياري نيـز                
در دهه هـاي    . در شغل هاي مشاوره، ترجماني، سفارت، سپاهيگري و جز آن خدمت مي كردند            

و اروپـا   ) هندوستان” عمدتا(اجرت ارمنيان ايران به كشورهاي آسيايي        سده هفدهم مه   80 و   70
مهـاجرت بـزرگ از ايـران پـس از انعقـاد پيمـان              . آغاز شد و تا سده هجدهم به طول انجاميد        

 حـدود   1828-30در طـول سـالهاي      . تركمنچاي آغاز شد و آنان به ارمنستان شرقي باز گشتند         
اوضاع ارمنيـان در سـده نـوزدهم بهبـود          . وان منتقل شدند  هزار نفر به استانهاي ايروان و نخج      45

از جملـه ميـرزا ملكـم خـان، هـوانس           . نسبي يافت و آنان اجازه ارتقاء به مقامات باال را يافتند          
ماسهيان، هوانس خان آگچاليان، ست خان آسـتوازادور، خـانواده ينيكولوپيـان، داويـت خـان                

ـ         تـادئوس آراكليـان و   .  ز آنـان قابـل ذكرنـد   داوتيان، سرهنگ زهراب خان امير توپخانه و ج
فرزندانش استپان و تيگران، اسماعيل خان كه زرگران و هوانس غازاريـان پوسـتين دوز دربـار                 

دكتر داويت خان مگرديچيان و فرزندانش سوغومون و هونان، جراح كاراپت آبراهاميـان      . بودند
 1890هـزار نفـر، در      20 حـدود    1851جمعيت ارمني ايران در سـال       . و ديگران مشهور بوده اند    



  ٥ 

طبقه بنـدي اجتمـاعي جامعـه بـسيار     . هزار نفر بوده است 200 حدود   1978هزار، و در    80حدود  
متنوع است، از سويي سرمايه داران و بازرگانان بزرگ و از ديگر سو صنعتگران و پيـشه وران،                  

كران شامل پزشكان،   روشنف. هنرمندان و انديشمندان و طبقه روشنفكر تحصيل كرده وجود دارند         
جامعـه  . مهندسان، آموزگاران و كارمندان مؤسسه هاي خصوصي و دولتي را تشكيل مـي دهنـد              

توسط شوراهاي خليفه گري اداره مي گردد و توسط دولت در جهت انجام امـور خـاص جامعـه       
تـا سـال    . همچون مسائل مربوط به خانواده ، ارث، تولد و غيره به آنها رسميت داده شده اسـت                

كليساي ارمني ايران وابسته به مقر كـل جـاثليق ارمنيـان جهـان مـستقر در اچميـادزين                   1956
ارمنستان بود ليكن از اين تاريخ به بعد در اثر برخـي تحـوالت سياسـي ايـران و نيـز بنـا بـه                         

در ايـران سـه     . تصميماتي كليسا به مقر دوم كليسايي ارمني واقع در آنتيلياس لبنان وابسته شـد             
با مركـز تبريـز و      (يكم حوزه آذربايجان    . وجود دارد ) مسيحي گريگوري (ي ارمني   حوزه اسقف 

با مركز جلفاي اصـفهان و داراي       (دوم حوزه تهران، سوم حوزه جنوب ايران          )  كليسا 57داراي  
غير از كليساهاي ياد شده، كليساي كاتوليك ارمني، كليساي ارمنيـان پروتـستان و              ).  كليسا 21

انجمن كل خيريـه    : انجمن هاي موجود عبارتند از    . ك تر نيز وجود دارد    چند گروه مذهبي كوچ   
، انجمن زنان، انجمن ملـي و    )1941از  (، سازمان ورزشي، فرهنگي آرارات      )1931از سال   (ارمني  

  .، انجمن ساناهين، انجمن سيپان و جز آنها)1979از (فرهنگي ارمنيان ايران 
ايرانيـزه  « در اثـر سياسـت       1936 در سـال     . مدرسه ارمني وجـود دارد     40در ايران حدود    

تـدريس  ) 1941-43(رضا شاه كليه مدرسه هاي ارمني تعطيل شد و پس از بازگـشايي              » كردن
كليه دروس به زبان فارسي اجباري گرديد و تنها زبان و ادبيات و تاريخ و دروس ديني به زبان                   

 تحولر مدارس ارمني دچار پس از انقالب اسالمي تدريس دروس ارمني د  . ارمني تدريس مي شد   
 پيش از انقالب در دانشگاه تهران و اكنون در دانشگاه اصـفهان و دانـشگاه آزاد اسـالمي                     .شد

  . دوره هاي ارمني شناسي برقرار است
 نام داشته اند كه   ) راه يا روش  (” شاويغ“و  ) جنبش(” شارژوم“نخستين نشريات ارمني ايران     

  . در تهران انتشار يافته و تا كنون حدود يكصد نشريه انتشار يافته است1894در سال 
پس از انقـالب مـشروطه سـالهاي    (ارمنيان در مجلس ايران حق داشتن دو نماينده را دارند      

11-1905.(  
از چهره هاي سرشناس ارمنيان ايران در دوران اخير بايد آلنوش دريان ستاره شناس ارمني،               

شاعر و اديـب، آرا هوانـسيان اديـب،         ) خاننس(شاعر، گالوست خانيان    ) دِو( قره بگيان    ماركار
 توماسيان، و هارپيك تامرازيان، سـاموئل خاچيكيـان         هوانسمانوئل ماروتيان هنرپيشه، مهندس     

  .       كارگردان سينما، آرامائيس آقاماليان و آربي هوانسيان كارگردان تئاتر و غيره را  نام برد
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  استقرار ارمنيان در تهران-2
از اواخر سده هجدهم ميالدي آغـاز شـده اسـت يعنـي             ” استقرار ارمنيان در تهران احتماال    

را از جلفاي   ) بنا به منابعي جواهرساز   (هنگامي كه كريم خان زند ده خانواده ارمني سنگ تراش           
 كه گورسـتان قـديمي      به آنجا آورده در ده دوالب و حومه شهر اسكان داد جايي           ) اصفهان(نو  

اگر پيش از آن در تهران ارمني زندگي مـي كـرده بايـد مـسافر يـا                  . ارمنيان اكنون واقع است   
 اقدام به بناي كليساي تـادئوس       1768آنان در سال    . شاغلين موقت بوده باشند و نه ساكنان ثابت       

العظيم واقع بين گذر غريبـان و بازارچـه حـضرت عبـد           ” كوچه ارامنه “بادوغيمئوس مقدس در    
 اسرايي را از ارمنستان به تهران فرستاد و از قرابـاغ            1795آغا محمد خان قاجار در سال       . نمودند

در ايـن محلـه دو      .  خانوار ارمني را به اينجا مهاجرت و در منطقه دروازه قزوين اسكان داد             5هم  
ـ . خانواده ارمني اهل تفليس به نامهاي هوسپيان و استپانيان زندگي مي كردند            ساي كوچـك   كلي

  .قبلي اين محله به هزينه آنان ساخته شده بود
 از نـواحي مختلـف كـشور سـير          1798پس از به قدرت رسيدن فتحعليشاه قاجار در سـال           

به فرمان اين پادشاه از جلفاي اصفهان و تبريـز صـنعتگران            . مهاجرت ارمنيان به تهران آغاز شد     
روازه قزوين اسكان داشت اگر چه در ناحيـه         اكثريت ارمنيان در د   . ارمني به تهران آورده شدند    

در ناحيـه شـاه   . شاه عبدالعظيم و نواحي ديگر تهران، مليت هاي ديگر نيز زنـدگي مـي كردنـد       
عبدالعظيم كليساي كوچك ياد شده وجود داشت كه در محوطه آن وليعهد گرجستان آلكساندر              

ين كليساي گئورگ مقـدس     در محله دروازه قزو   . و ديگر شخصيت هاي ساير ملل دفن شده اند        
  ).1790-95بناي ( به جاي كليساي قديم ساخته شد 1884در سال 

با ترقي و رونق شهر تهران و ايجاد امكانات نسبي بيشتر، سيل مهاجران از سرتاسر كـشور                 
بـه  . ارمنيان نيز به عنوان بخشي از جامعه ايران از اين امر مستثني نماندند            . به آنجا سرازير گرديد   

نكه در اثر از هم پاشي تدريجي جوامع روسـتايي و روي آوري روسـتاييان بـه شـهرها                   ويژه آ 
طبق آمار نقل شده توسط تذكره نويسان       . ارمنيان بسياري در طلب كار و اشتغال به تهران آمدند         

  :    و برخي نشريات جمعيت ارمني تهران در سالهاي مختلف به شرح زير بوده است
  فر ن310.      م1851در سال 
   نفر551.      م1857   “     
   نفر750.       م1871   “    
   نفر   1177.      م1880   “    
   نفر1450.      م1903   “    
   نفر2905.      م1914   “    
   نفر3247.      م1922   “    
   نفر 000/60.    م1959   “    
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   نفر000/110.   م1978   “    
 جمعيـت   1898در  ” مثال. ومه و اطراف شهر نيز ارمنيان اسكان يافته اند        غير از تهران در ح    

 خـانوار،  22 خانوار با يك كليسا و كشيش و مدرسه، خردون در شرق ونك بـا       35ارمني ونك   
، 7 خانوار، تـالو   6خانوار، ده لشكرك با     11 خانوار، بوم هن با      12دروس در شمال شرق تهران با       

 30 و منصورآباد با     4 ده تيغستان با يك، قلهك با دو، داوديه با           ،12، ده حسن آباد     11گلندوك  
  . خانوار

ز از سير طبيعي مهاجرت ارمنيان به تهران يك عامل مهم ديگر باعث كثرت جمعيت               جبه  
پس از پايان جنگ دوم جهاني بنا به پيشنهاد دولت ارمنستان و تصميم             . آنان در پايتخت گرديد   

 هزار نفر ارمني از كـشورهاي       30اتحاد جماهير شوروي مهاجرت      دولت   1945 نوامبر   21مورخ  
در اين سال بيش    . ايران، يونان، بلغارستان، روماني، لبنان و سوريه به ارمنستان مجاز اعالم گرديد           

هزار نفر  50هزار نفر از اين كشورها تقاضاي مهاجرت نمودند لذا تعداد واقعي مهاجران از              130از  
 29نخـستين كـاروان مهـاجران در    .  نفر از ارمنيان ايران بودنـد 20597گذشت كه از اين تعداد  

هـزار  10 تعداد   1948 و در    35401 تعداد   1947در سال   .  از تهران راهي ارمنستان شد     1946ژوئن  
پـس از آن بـا توجـه بـه     . نفر از كشورهاي مختلف از جمله ايران به ارمنستان مهاجرت نمودند          

امـور  . متوقف گرديد” حل اسكان و جز آن مسأله مهاجرت موقتا       مشكالت فراوان مانند خانه و م     
مربوط به مهاجران توسط نمايندگان ويژه دولت ارمنستان و در برخي كشورها توسـط سـفارت                

كميته مركزي كمك بـه مهـاجران        «1946 مارس   31بدين منظور در    . شوروي انجام مي گرديد   
نستان مارتيروس ملكونيان، روبن كالنتريان و      نمايندگان ارم . در تهران تشكيل شد   » ارمني ايران 

روبن غازاريان وارد تهران شدند، اينان در واقع سازمان دهندگان كميته ياد شـده بـا همكـاري                  
ارمنيان محلي بودند و لذا يكي از شخصيت هاي خير تهران به نام رومان عيسايف به رياست اين                  

 اسقف واهان گستانديان  رهبر حوزه اسـقفي         :كميته برگزيده شد، اعضاي ديگر عبارت بودند از       
محـل  . و رئيس تشريفاتي، هايك گاراگاش نايب رئيس، آشوت خانجيـان و غـازار سـيمونيان              

در اين سـالها عـده      .  بود 62كوچه همايون پالك    ) جمهوري فعلي ( كميته واقع در خيابان نادري    
ردند و تعداد روستائيان ارمني به كثيري از ارمنيان به ويژه روستائيان براي مهاجرت نام نويسي ك          

با وجود اينكه به برخي روستاها اطالع داده شده بود كه خانـه و              . هزار نفر بود  30تنهايي بالغ بر    
اموال خود را تا اطالع ثانوي به فروش نرسانند ليكن تب مهاجرت از يك سو و نيز ظلم و سـتم                     

وستائيان گرفته بود و لذا اين امر باعـث         خانها و فئودالهاي محلي از ديگر سو تاب تحمل را از ر           
گروه اخير پس از چندي از      .  آنان دار و ندار خود را فروخته براي مهاجرت مهيا شوند            گرديد تا 

كزاز، كمره، چهارمحال و سلطان آباد و جز آنها بـا مـسايل فـراوان                 روستاهاي بربرود، چپالق،  
آباد، قزل قلعه، حشمتيه، مجيديـه،         يوسف   روبرو گشته به تهران آمدند و در نواحي بهجت آباد،         

يكي از مهمترين مراكز اينگونـه مهـاجران        . وحيديه، زركش و نارمك و جز اينها اسكان يافتند        
” اينان پس از تالش تقريبـا     .  خانواده ارمني را در خود جاي داد       1200منطقه بهجت آباد بود كه      



  ٨ 

در بهجت آباد با تالش     .  سامان بدهند   سال توانستند به زندگي خويش سر و       15دراز مدت حدود    
 مدرسه نرسيسيان به همت گروهي از اهالي در جهت رهايي بچه هاي             1948 نوامبر   15بسيار، در   

 شهرداري دستور تخريب اين محلـه را        1955در اوت   . بيكار و آواره در كوچه ها تأسيس يافت       
  . داد لذا اهالي به مناطق ديگر شهر تغيير مكان يافتند

 متوقف گرديـد  1947ونه كه اشاره شد به علت مشكالت عديده امر مهاجرت از سال      همانگ
در دهـه   . اما پس از مدتي مهاجرت به طور مستقيم از محل و يا از طريق تهران از سر گرفته شد                  

 طبق توافقي كه ميان دولت هاي       1960در دهه   .  چند صد خانواده تقاضاي مهاجرت نمودند      1950
مل آمد دولت ايران به ارمنياني كـه مايـل بـه تـرك تابعيـت و اسـكان                   ايران و شوروي به ع    

 كار انتقال اينـان آغـاز    1963در سال   . هميشگي در ارمنستان شوروي هستند اجازه مهاجرت داد       
  .شد و تا كنون به صورت مستمر ادامه دارد

نارمك، در نواحي   ” اكنون جمعيت ارمني تهران بالغ بر يكصد هزار نفر است و اينان عموما            
وحيديه، مجيديه، حشمتيه، بهار، يوسف آباد، نادر شاه، ويال، محله عزيز خان و جـز آن                . زركش

  .اسكان دارند
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   برخي چهره هاي-نقش سياسي ارمنيان-3
   نظامي ارمني- سياسي

  
”        برخي از ارمنيان تهران كه در صحنه سياسي و نظامي ايران فعاليت هايي داشته اند اجمـاال    

  :از آنان ياد مي شود  در زير 
گير خان ارمني وزير صنايع ناصرالدين شاه، كه تأسيسات ضرابخانه در سـلطنت             جهان •

  .آباد كار او است
 -1909(ايتاليـا   ). 1889 تا   1874(  ميرزا ملكم خان ناظم الدوله سفير ايران در انگليس         •
.  شماره آن در لندن منتشر شد    52از كارهاي او بايد تأسيس روزنامه قانون را نام برد كه            ). 1899

وي در تحـول سـبك      . ز عناصر مؤثر در ايجاد فكر مشروطيت و استقرار آزادي در ايران بـود             ا
  .نويسندگي امروز فارسي مؤثر بوده است

مردي فاضل و ايران دوست بود كـه        ) آوانس خان مساعد السلطنه   ( هوانس ماسهيان      •
زير مختار ايـران     سفير ايران در برلين و سپس و       1903در  .  در تهران متولد گرديد    1865در سال   
  .وي در ضمن مترجم ناصرالدين شاه نيز بود. و توكيو بود) 1889-91(در لندن 
تهران ) 1288 تير   25(1909 ژوئيه   16از سران مشروطه كه در      ).  داوتيان( يپرم خان    •

  .را فتح كرده به رياست شهرباني منصوب گرديد
  .            رئيس پليس تهران سرهنگ گريشا از ياران رزمنده يپرم در انقالب مشروطه و •
 آلكساندر آقايان اولين حقوقدان ايراني كه به محض ورود به ايران به آزاديخواهـان               •

يپرم نيز او را به اداره امور مالي نظميه برگزيد          . پيوست و جزو ياران بسيار نزديك يپرم در آمد        
 دولتي داشت و مؤسس بيمـه       وي سالها خدمات مهم   . و او به بهترين نحو از عهده اين مهم برآمد         

  .در ايران است
 سرتيپ داويدخان ساگينيان فرمانده قشون ايران در استان هاي شيراز و اصـفهان در               •

  .زمان فتحعليشاه
  ).1848 تا1804( ماركارخان داويدخانيان ناظر فتحعليشاه  •
  . امير تومان مارتيروس خان رئيس ستاد بريگاد قزاق •
  ضياء الدين طباطبايي و شهردار تهران گاسپار ايپكيان مشاور سيد  •
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 انجمن هاي ارمني تهران كه در انقالب مشروطه فعاليت كرده -4
  اند

        از ميان  انجمن هايي كه نويسندگان تواريخ مشروطيت ايران از فعاليـت آنهـا در دوران                 
ـ (انجمن ارمنيان   .  هاي مختلف ياد كرده اند حزب داشناكسوتيون قابل ذكر است          در )  ناكداش

. رشت به رياست يپرم داوتيان و نيز اين حزب ساليان متمادي است كه در تهران شـعبه اي دارد                  
تا كنـون   ) شمسي1310برابر  . م1931(روزنامه آليك ارگان اين حزب در تهران از سال تأسيس           

اين روزنامه در دوران انقالب اسـالمي در اعتـصاب سراسـري جرائـد شـركت              . منتشر مي شود  
  .داشت

 بـراي كـسب     1890      اما در باره حزب داشناك يا داشناكسوتيون بايد گفت كـه در سـال               
در شهر تفليس تأسيس شد و به مـرور دامنـه فعـاليتش را              ) در عثماني (استقالل ارمنستان غربي    

 كه روسيه و انگليس ايران را به دو منطقـه نفـوذ تقـسيم               1907اين حزب در سال     . گسترش داد 
هاي تبريز، اروميه، اصفهان و تهران تشكيالت حزبي خود را به طور مخفيانه دائر            كردند، در شهر  

يكي از سه پايه    ) 1867-1919استپان زوريان   (» رستم«. كرد و در انقالب مشروطه شركت نمود      
) 1866-1913 و سيمون زاواريان   1859-1905كريستاپور ميكائليان   : دو نفر ديگر  (گذاران حزب   

اي مشروطه چون سيد حسن تقي زاده تماس نزديك داشت و هم او بـود               با برخي از شخصيت ه    
كه عده اي از سران حزب مانند يپرم خان و پطروس خان را مأمور همكاري با مشروطه خواهان                  

از جمله افرادي كه از اين حزب جان خود را فداي انقالب مشروطه كردند عبارتنـد                . ايران كرد 
  .ساك، داكوريان، كارو، ستوه و جز اينانيپرم، مارتيروس چارقچيان، مي: از

وي از كارمنـدان مـسئول      .       از جمله فعالين حزب داشناك در ايران گاسپار ايپكيـان اسـت           
حزب و مردي اديب و نويسنده بود و در جنگ بين المللـي اول در جريـان قتـل عـام ارمنيـان            

ه به سر برد تا اينكه بـه وسـيله          در تركيه از آنجا فرار كرد و مدتها در كشورهاي بيگان          ) 1915(
وي همان كسي است كـه در زمـان         . هيئت ارامنه تهران براي انجام خدمات فرهنگي دعوت شد        

از طرف وي به شهرداري تهـران       ” كودتاي سيد ضياء الدين طباطبائي از مشاوران او بود و رسما          
  .منصوب گرديد
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   سفارت ارمنستان در تهران-5
ر روسيه به دستور لنين ارتش روس از قفقاز فرا خوانـده شـد و جبهـه                       پس از انقالب اكتب   

 دولت سيم ماوراء قفقاز متشكل از       1918در فوريه   . قفقاز در برابر قشون تركيه بالدفاع باقي ماند       
 22داشناكهاي ارمني، منشويكهاي گرجي و مساواتهاي آذربايجاني در تفليس تشكيل شـد و در               

. را جمهوري مستقل اعالم نمود و بـا تركيـه بـه مـذاكره پرداخـت                ماوراء قفقاز    1918آوريل  
 15لذا قشون تـرك در      . مذاكرات به دليل درخواستهاي غير قابل قبول تركيه به شكست انجاميد          

حمله كرد و با تصرف ايـن شـهر بـه سـوي             ) لنيناكان يا گومري كنوني   (مه به آلكساندراپول    
 جنگ هاي سـختي ميـان قـشون ملـي و غيـر              1918 مه سال    28 و   22در  . ايروان روانه گرديد  

 مـه در    26از سويي در    . نظاميان ارمني با سپاه ترك روي داد و به پيروزي مطلق ارمنيان انجاميد            
اثر اختالفات دروني داشناكها، منشويكها و مساواتها اتحاد آنان از هـم پاشـيد و در همـين روز                   

وراي ملي ارمني كه در دست حزب داشناك         ش 1918 مه   28گرجستان، روز بعد آذربايجان و در       
بود استقالل ارمنستان را اعالم نمود در اين سـال آرام مانوكيـان بـه عنـوان رئـيس جمهـوري                     
ارمنستان سفرايي را به كشورهاي همسايه اعزام داشت از اين ميان وي هوسپ آرغوتيـان را بـه              

  .عنوان سفير جمهوري ارمنستان به تهران فرستاد
 حكومت ارمنستان به دست بلشويكهاي ارمني افتاد و دولت داشـناك            1920 نوامبر   29       در  

.  حكومت ارمنستان شوروي را به رسميت شـناخت        1921 اوت   14سقوط كرد و دولت ايران در       
 طي يادداشتي به دولت ايران خواستار تبادل نماينـدگي          1921 مه   17دولت ارمنستان شوروي در     
شاه هم آمادگي خود را اعالم نمود اما تـا رسـيدن نماينـده              . گرديدهاي سياسي فيمابين دولتين     

ديپلماتيك ارمنستان بنا به در خواست دولت اخير نماينده تام االختيار جمهوري شوروي روسـيه               
لذا وزارت امور خارجه ايـران      . را به عنوان حافظ منافع ارمنستان سوسياليستي به رسميت شناخت         

خواست تا مدارك و آرشيو و كارهـايش را در         ) داشناك(نستان  از سفارت پيشين جمهوري ارم    
در ضـمن بـه سـفارت دولـت         . تهران به نماينده تام االختيار جمهوري شوروي روسـيه بـسپرد          

با دريافت نامه و تلگراف شوراي وزيران ارمنستان دولـت ايـران نمـي              «داشناك اطالع داد كه     
ستان به رسميت بشناسد لذا ضـروري اسـت از بـر            تواند شمارا به عنوان نماينده ديپلماتيك ارمن      

لذا به زودي دولت هاي ايران و ارمنستان نمايندگان ديپلماتيـك           . »افراشتن پرچم خوداري شود   
 توسـط سـفير     1921 سپتامبر   27نمايندگي سياسي ارمنستان در تهران روز       . خود را تبادل كردند   

 نماينـده ارمنـستان لئـون       1921 نـوامبر    3 تـا اينكـه در    . روسيه حافظ منافع ارمنستان افتتاح شد     
ساركسيان وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات سفارت روسيه و وزارت امور خارجـه ايـران                 

 بعد از ظهر انجام     4مراسم تقديم استوارنامه در كاخ صاحبقرانيه در هشتم ماه ساعت           . قرار گرفت 
  . شد
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منستان، دولت ايران با ايجاد كنـسولگري        نوامبر به درخواست نماينده ديپلماتيك ار      13در        
 سركنـسولگري ارمنـستان در تبريـز بـا حـضور            1921 نوامبر   29در تبريز موافقت نمود و لذا       

يرزنكيـان  . سركنسول هاي روسيه، انگليس، ايتاليا، نماينده آمريكا و سايرين افتتاح گرديد و ي            
ن نيز طي نامه اي بـه آلكـساندر         دولت ايرا . به سمت سركنسول ارمنستان مشغول به كار گرديد       

  .به اطالع وي رساند” مياسنيكيان رئيس شوراي وزيران ارمنستان پذيرش سفير ارمنستان را رسما
 اتحاد فدراتيو جماهير ماوراء قفقاز تصميم به ارسال سفير متحد خـود             1922از آنجا كه در اواخر      

ان ارمنستان نمايندگي سيـساسي آن       شوراي وزير  1922به تهران گرفت لذا با تصميم اول نوامبر         
دولت در تهران تعطيل شد اما در سفارت شوروي بخش مربوط به ارمنستان داير گرديد تا امـور                  

  .مربوطه را انجام دهد
 پروفسور واهان بايبورديان بعنوان     1991 سپتامبر   21      پس از اعالم استقالل جمهوري سوم در        

  .ان منصوب شدكاردار و سپس سفير ارمنستان در تهر
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   اقتصاد-6
طبق نوشته هاي مربوط . ارمنيان به طور كلي در برخي زمينه هاي خاص اشتغال داشته و دارند          

نيز . به اواخر سده نوزدهم ماهرترين زرگران تهران همواره ارمنيان بودند و هرگز رقيبي نداشتند             
ـ      . بهترين خياطها ارمني بودند    لحه سـازي و غيـره مـشغول        ايشان به كارهايي چون بازرگاني، اس

بنا به همين منابع ارمنيـان نـه        . همچنين در ادارات دولتي و ارتش شركت داشتند و دارند         . بودند
تنها در تحت جور و ستم ملي و مذهبي قرار نداشته اند كه نسبت به ارمنيان ديگر سرزمين ها از                    

  .آزادي و امنيت بيشتري نيز برخوردار بوده اند
اشـاره نمـود كـه يكـي از          ) 1930دهـه   ( رمايه بايد به رومان عيسايف      از ميان صاحبان س   

 صاحب  60تا دهه   ” را تأسيس نمود و ضمنا    ) 1933(نخستين افرادي بود كه كارخانه آبجوسازي       
وي در عين حال از افراد خير و نيكوكار         .  شركت و مدير اكثر آنها بود      22 مؤسسه و سهامدار     4

نيكوكـار، مؤسـس مدرسـه    (ران بزرگ خانواده هاي سـاهاكيان      از سرمايه دا  . به شمار مي رفت   
در ” ، داويت خانيان كـه عمـدتا      )نيكوكار، مؤسس مدرسه همنام   (، ساركيسيان، توماسيان    )همنام

كارخانـه  (از سرمايه داران متوسط خـانواده فرانكيـان         . توليد نوشابه هاي مختلف كار مي كردند      
از (، كيوروغليـان    )محصوالت گوشتي ) (آهارونيان(ره  ، ميكائليان و آرزومانيان،آند   )چرم سازي 

تـا  . را بايد نام برد   ) اهالي قزوين كه به تهران آمد و كارخانه ريسندگي و بافندگي تأسيس نمود            
قبل از انقالب اسالمي هتلهاي مرمر، نادري، سينما ايفل، كافه رسـتورانهاي شـميران و نـادري و     

نيان بوده و برخي از آنان در مالكيت دولت قرار گرفته           بسياري مؤسسات و شركتها متعلق به ارم      
  .است

غير از موارد ياد شده بسياري از ارمنيان در كارهايي چـون مكـانيكي اتومبيـل، الكتريكـي،      
نقاشي اتومبيل و ساختمان، زرگري، خياطي، نجاري، تراشكاري، اغذيه فروشـي، كفـش دوزي،              

، كارمندي شركت هاي دولتـي و       )اشي و موسيقي  به ويژه نق  (شيريني پزي و نيز كارهاي هنري       
  .  خصوصي، استادي دانشگاه و جز آن مشغولند
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   فرهنگ-7
   ادبيات-1-7

طرز فكر جديد و آزاديخـواهي      . نظم و نثر ادبي ارمني تهران در سده نوزدهم پايه گذاري شد           
مني در ايران تا حـد      پروسه ادبي ار  . ناشي از آن روي رونق ادبي ارمني تأثير به سزايي داشته اند           

چشمگيري از تحوالت ادبي قفقاز و روسيه و نيز ادبيات ساير مهاجر نشين هـاي ارمنـي تـأثير                   
  .گرفته است

در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ويژگي ادبيات ارمني ايران جستجو و طلـب شـيوه                  
رجمان مشهوري چون   در اين دوران مت   . هاي نو بود كه حاصل آن ادبيات ترجمه اي غني گرديد          

  .هوانس ماسهيان و هوسپ ميرزايان پا به عرصه ادبيات نهادند
از شخصيت هاي ادبي ارمني تهران در سده نوزدهم بايد هوانس ماسهيان چهره ادبي و سياسي                

او دوران ابتدايي تحصيالتش را در كليـساي تـادئوس و بـادوغيمئوس             . دوره قاجار را ياد كرد    
وي متولـد  . دالعظيم و سپس در مدرسه هايكازيان تهران كسب كـرد      مقدس در محله حضرت عب    

 در تهران بود و با توجه به هوش و استعداد سرشارش پدرش تصميم گرفـت در تعلـيم و                    1864
. تربيت فرزندش كوشاتر باشد لذا اورا نزر دائيش يروانديان كه در تبريز به سر مي برد فرسـتاد                 

مات زمان خود بود و زبان فارسي و فرانسه را نيك مي            شخص اخير خود يكي از اشخاص با معلو       
 1882ماسـهيان آنگـاه در   . عالوه بر اين معلم مظفرالدين شاه در زمان واليت عهدي بود   . دانست

عازم پاريس شده در آنجا به مدت سه سال به تحصيل پرداخت آنگاه بـه ايـران بازگـشت و در        
رالدين شاه چنـد كتـاب ترجمـه نمـود كـه            دارالترجمه مشغول كار گرديد در ضمن براي ناص       

وي چند بار به عنوان متـرجم همـراه         . مهمترين آنها آثار الكساندر دوما و ويكتور هوگو بودند        
هيئت هاي ايراني به كشورهاي مختلف گسيل شد زيرا زبانهاي انگليسي، فرانسه، آلماني، عربي،              

و سفير ايران در كشورهاي آلمان و       آنگاه به عنوان كنسول     . فارسي و ارمني را نيك مي دانست      
.  در بين راه ژاپن به ايران چشم از جهان فرو بست           1931انگليس و ژاپن خدمت كرد و در سال         

  .داده اند» ارمني بزرگ«روزنامه هاي خارجي به او لقب 
ماسهيان در ادبيات از نظر ترجمه آثار شكسپير به زبان ارمني مشهور است هنوز هم پـس از                  

از مهمترين آثار شكسپير كـه وي ترجمـه         .  يك قرن ترجمه هاي او نظير ندارند       گذشت حدود 
تاجر ونيزي، هاملت، ماكبـث، اتلـو، ليـر      رومئو و ژوليت،  : نموده بايد كتاب هاي زير را نام برد       

شاه، چطور مي خواهيد؟، قيصر جوليوس آنطونيوس، طوفان، جنجال بيهوده، خـواب شـب نيمـه                
  .وليت را به كمك نصرالملك به فارسي ترجمه كرداو رومئو و ژ. تابستاني

از رجال سياسي دوره قاجاريه محسوب مي شـود ميـرزا           ” يكي ديگر از مردان ادبي كه ضمنا      
 متولد شد و تحصيالت ابتدايي را در جلفـا كـسب            1833او در سال    . ملكم خان ناظم الدوله است    

اي مترقي دنيا را فرا گرفته به مـيهن          براي تحصيل به فرانسه رفت و زبان ه        1843نموده در سال    
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بازگشت، به حضور ناصرالدين شاه معرفي و به عنوان مترجم مخصوص شاه وارد خدمات دولتـي     
خـود را تنظـيم و نـزد شـاه          » كتابچه غيبي «وي شروع به ترويج فكر آزاديخواهي نمود و         . شد

او بـراي مقاصـد     . جه كند فرستاد و از او خواست آن را مطالعه كرده به اصالحات پيشنهادي تو            
وي كتابهـايي   . خويش فراموشخانه را بنيان نهاد و سعي در جلب شخصيت هاي آن دوران نمود               

را در دفترش در بغـداد نوشـت و         » ضروب و امثال  «و  » خطوط آدميت «،  »اقوال علي «از جمله   
مـورد  پس از پژوهش هاي دامنه دار متوجه عيوب خط ممالك عربي و ايران گرديد و در ايـن                   

او گلستان  . دست به ابداع نوعي الفبا زد كه از مشخصات آن داخل كردن اعراب در حروف بود               
را با اين خط نگاشت و مقدمه اي مفصل بر آن افزود و در آن به علل عقب ماندگي ملل اسالمي                     

  .او در اين رابطه با يكي  از ايرانيان مقيم قفقاز به نام آخوندف مكاتبه داشت. اشاره نمود
ملكم خان در سالهاي مختلف به عنوان سفير ايران در كشورهاي انگلـيس، ايتاليـا و آلمـان                  
خدمت نمود و در كنفرانس برلين توانست قسمت هايي از خاك ايران را كـه ضـميمه خـاك                   

 پس از الغاء امتياز التاري معزول شد و شروع به           1889وي در سال    . عثماني شده بود پس بگيرد    
بي شك ميرزا ملكم خان بـر       . بنامه ها و روزنامه قانون و رساله هاي خود كرد         نوشتن مقاالت، ش  

او پس از ده سال سـفارت در        .  تأثير به سزايي داشته است     19روي سبك نگارش و ادبيات سده       
  .ايتاليا در سوئيس درگذشت

 سده نوزدهم ترجمه هاي هوسپ ميرزايان نماينده ارمنيان در مجلس شوراي ملـي              90در دهه   
وي كتابهايي از والتر اسكات، لرمونتف، مولير، بايرون و جـز           . قديم جامعه ادب دوست گرديد    ت

در .  به ترجمه آثار برگزيده ادبيات ايران پرداخـت        1912آن را به ارمني ترجمه نمود و از سال          
اين سالها آثاري از سعدي، حافظ، بابا طاهر و مهمتر از همه رباعيات عمـر خيـام را بـه ارمنـي                      

او بخش هايي از شاهنامه فردوسي      . گرداند كه تا امروز جزو بهترين ترجمه ها بشمار مي رود          بر
  .    و آثار رابيندرانات تاگور را نيز ترجمه كرده است

نسل جديدي از نويسندگان و شاعران پا به عرصه   ) 1905-11(پس از دوران انقالب مشروطه      
 - ماهنامـه ادبـي    1914در سـال    . پايه گذاري نمـود   ادبيات نهاد و ادبيات ارمني كنوني ايران را         

صـفحه  (» نـور اِج  «در اين راستا گـروه ادبـي        . منتشر گرديد ) پيغام نوين (» نور پاتگام «هنري  
اعضا اين گروه ادبي سعي كردند شيوه هاي كنوني ادبـي           .  پايه گذاري شد   1932در سال   ) نوين

. وال ادبا و ادبيـات جهـاني آگـاهي داشـتند    آنان به آثار و اح. را توسط آثار خود به كار گيرند 
بـاكو  (» دشـمنان «او بـا آثـاري چـون        . پيشگام تأسيس اين گروه را بايد هراند فاليان دانست        

بجز از فاليـان  . و بسياري آثار ديگر وارد صحنه ادبيات شد    ) 1961تهران  (» چشمان نو «،  )1908
، آشـوت آسـالن، آرا      )ماركار قارابگيان ) (dev ( دِو: افراد زير نيز در اين گروه شركت داشتند       

فرزنـد  ( گالوست خاننس، آرشاوير مگرديچ، آرمن گِـس، زورايـر ميرزايـان              ،)آرا هوانيسيان (
  ).روبن هوانيسيان(بن . و ر) هوسپ ميرزايان
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نگرشي بر ادبيـات معاصـر       « ،»پياده رو خيس  «زوراير ميرزايان داراي آثاري چون مجموعه       
ت باباطاهر و خيام، داستانهاي مارك تواين و داستايوسكي و گارسيا لوركا            ، ترجمه رباعيا  »ايران
  . مي باشد» زندگاني ابو علي سينا«نيز مؤلف . است

در ايران برخي از نويسندگان و شعرا تحت تأثير آثار شعرا و ادبـاي بـزرگ ارمنـي چـون                    
ن، ميساك مـسارنتس و     هوانس تومانيان، يغيشه چارنتس، آوديك ايساهاكيان، سيامانتو، واروژا       

از جمله اينان بايد آرام گارونـه، گئـورگ دارفـي و ماركـار            . به ويژه واهان دريان قرار داشتند     
  .را نام برد) دِو(قارابگيان 

  
  هنر نقاشي-2-7

 
او به سـال    . مشهور است ) درويش(از نظر هنر نقاشي ارمنيان تهران چهره آندره سوروگين          

 در اروپا به سر 1912و از سنين جواني به كار هنري پرداخت و سال      در تهران به دنيا آمد       1896
 در  1934در  .  صرف نقاشي هايي با تم شـاهنامه نمـود         1925برد و ده سال از زندگي خود را از          

 در وين آثارش را بـه نمـايش         1936تهران و سپس در شهرهاي بمبئي و كلكته هند و در سال             
 آواك هايراپتيان را نام برد كـه سـعي در ارائـه روابـط               از ديگر نقاشان زبردست بايد    . گذاشت

از ديگر نقاشان ميكائل شـهبازيان و تيگـران بازيـل قابـل             . طبيعت و زندگي انسان نموده است     
  .ذكرند

يك گروه كوچك از نقاشان ارمني تهران كه در مراكز هنري اروپا تحصيل كـرده انـد از                  
، هـاروتيون ميناسـيان   )كوبيـسم ( گريگوريان جنبش مدرنيستي پيروي مي كنند از جمله ماركو  

قابل ذكر است كـه     . ادوارد آيوازيان، سدراك غازاريان و سيراك ملكوميان      ) آبستراكسيونيسم(
 نلـسون راكفلـر سـرمايه دار مـشهور آمريكـا در بازديـد از نمايـشگاه مـاركو                    1977در سال   

 كارگـاه او مـي رود و از او          گريگوريان در تهران چند تابلو از آثارش را خريداري نمـوده بـه            
  .  جهت نقاشي هاي منزلش به آمريكا دعوت به عمل مي آورد

  
  موسيقي-3-7

تاريخ موسيقي ارمنيان ايران از سده هفدهم سرچشمه مي گيرد و تا سده بيستم بـه صـورت                  
ليكن موسيقي به معني امروزي از سده نوزدهم و در مرز سـده             . آوازهاي عاشق ها تبلور مي يابد     

موسيقيدانان و آهنگسازان موفق به ارتقاء موسيقي به سطح عالي نشدند و            . يستم پديد آمده است   ب
  .      تنها برخي از آنان قادر به خلق آثار برجسته گرديدند

  از جمله موسيقيدانان و رهبران برجسته اركستر بايد لئون گريگوريان را نام برد، گرچه او               
س از طي دوران تحصيل و تلمذ نزد موسـيقيدانان گونـاگون در             ليكن پ ) 1886(زاده تبريز بود    
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در » سـالن « تشكيل گـروه موسـيقي        تبريز، تفليس، بلژيك و پس از تدريس و فعاليت هنري،         
از جملـه  . را بنـا نهـاد  » گوسـان « به تهران منتقل شـد و گـروه آواز        1946تبريز، پس از سال     

تيك ايساهاكيان شاعر نامدار ارمنـي، تنظـيم        كارهاي او ساختن موسيقي براي چند قطعه شعر آو        
  .چند آواز ايراني قابل ذكرند

او نيـز   . يكي ديگر از چهره هاي سرشناس موسيقي ارمني ايران نيكول گاالندريان مي باشد            
ليكن پس از تحصيل در زادگـاه و        )  در ارمنستان غربي   1881زاده  (گر چه در ايران متولد نشده       

در » هايكازيـان « به دعوت مدرسـه      1911و تفليس در سال     ) 1897(ان  انتقال به وارناي بلغارست   
برخي از كارهـاي او اينـان   .در همين جا مي ماند   ) 1944(تهران مقيم مي گرددو تا سال مرگش        

تنظيم موسيقي بر روي چند شعر از آوتيك ايساهاكيان،  واهان دريان، هوانس تومانيـان،   : هستند
 در مدرسه ياد شده و در تئاتر تابستاني زرتشتيان اجرا گرديـد،             كه» شكار اللوار «اپراي منظومه   

بـسياري از آثـار     . »چوپـان «اثـر هـوانس تومانيـان، اپـراي         » پروانه«اپرائي بر اساس منظومه     
از جملـه در    . در مجموعه هاي مختلـف بـه چـاپ رسـيده انـد            ) 1000حدود  ” كال(گاالندريان  

، در  )خوشـه هـاي نـو     (» نـور هاسـكر   « قاهره،) مهگنجنا(» گانزاران« آوازنامه   6 و   5جلدهاي  
  .»راهنماي زندگي«نشريات ارمني ايران و در روزنامه فارسي 

 به عنوان آموزگـار     1914-15 هامبارسوم گريگوريان نيز فعاليت هنري خود را در سالهاي          
آغاز نمـوده بـا بـورس اعطـايي دولـت           ) 1917-18(موسيقي در مدرسه ارمني قزوين و رشت        

 به پاريس مـي رود و چهـار سـال در آنجـا              1924كي به پراگ مي رود آنگاه در سال         چكسلوا
 داوتيـان   -ساليان متمـادي در مدرسـه كوشـش       . سپس به تهران باز مي گردد     . تحصيل مي كند  

مـي كنـد    » كوميتاس«او غير از تدريس اقدام به تشكيل گروه آواز          . موسيقي تدريس مي نمايد   
او بـيش از يكـصد اثـر        . اي در زمينه موسيقي انجام مـي دهـد        و فعاليت هاي گسترده     ) 1929(
و نيز بـر    ) آوازهاي گروهي و سولو، تنظيم آوازهاي مردمي و عاشق ها، رمانس ها و جز اينها              (

روي اشعار آوتيك ايساهاكيان و هوانس شيراز شعراي نامدار ارمنستان آهنگ تـصنيف نمـوده               
چنـين  . امعه ارمني بسيار برجسته و مهم است      نقش گروه هاي آواز در فرهنگ موسيقي ج       . است

گروههايي چه در جوار فعاليت هاي فرهنگي مدارس و چه به صورت گروههاي مستقل و يا در                 
كنار انجمن هاي فرهنگي پديد آمده در سالهاي مختلف فعاليت هايي را در جهـت شـكوفايي و                  

» كوميتـاس «مهـم بايـد گـروه       رونق و ترويج موسيقي انجام داده اند، از جمله گروههاي آواز            
يـاد  ) 1935 وفات   1869كوميتاس يكي از برجسته ترين چهره هاي موسيقي ارمني است متولد            (

شده در باال را نام برد كه خواننده نامدار ارمنستان، هوانس باداليان نيز زماني كه در ايران به سـر                    
  ،»آرمـن «اي ديگـري چـون      غير از اين گروه در تهران گروهه      . مي برد در آن آواز مي خواند      

و اورارتو نيز وجود داشته اند      ) تأسيس نيكول گاالندريان  (، گوغتان   )آواز ارمني (» هاي يرك «
  . و برخي از آنان تا كنون فعال مي باشند
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در زمينه موسيقي سالهاي اخير نامهاي برجسته اي چون امانوئل مليـك اصـالنيان، لـوريس                
روبـن گريگوريـان رهبـر      . ميناسيان و غيره قابل ذكرنـد     چكناوريان، روبن گريگوريان، ژورا     

اركستر، آهنگساز، نوازنده ويلن و معلم موسيقي در تفليس گرجـستان متولـد شـد و در سـنين                   
تحـصيالتش را در مدرسـه ارمنـي تبريـز،          . كودكي همراه والدينش به تهران نقل مكـان كـرد         

. وار ملي موسيقي پاريس كسب نمود     كنسرواتوار تهران، مدرسه عالي موسيقي پاريس و كنسروات       
از . وي مدتي مدير كنسرواتوار تهران، مدير هنري و رهبر اركستر سنفونيك تهران بـوده اسـت      

از آثـارش دو    .  به مدت سه سال سرپرستي هيئت ايراني در يونسكو را عهده دار بـود              1318سال  
وي . اختصاص داده انـد عنوان شاهكار هنري بخود  » عروس تاتراگون «و  » سوئيت ايراني «قطعه  

اكنون مقيم اياالت متحده آمريكا بوده رهبري اركستر ها و كنـسرواتوارهايي را در آن كـشور                 
  .به عهده دارد

  
   هنر تئاتر-4-7

 همـين سـده در   80 و 70در دهه هـاي     . تئاتر ارمني ايران در اواخر سده نوزدهم تولد يافت        
پـس از چنـدي تئـاتر از        . رسه اي ارائه گرديد   تبريز، تهران و جلفاي نو نخستين نمايش هاي مد        

انجمـن   «1881در  . حيطه مدارس بيرون آمده در انجمن ها و گروههاي نمايـشي تبلـور يافـت              
در تهران تشكيل شد و آثاري از گابريل سوندوكيان نمايشنامه نـويس            » دوستداران تئاتر ارمني  

در . ان توسط آن به نمايش در آمـد   بزرگ و آلكساندر شيروانزاده نويسنده تواناي ارمني و ديگر        
از چهره هـاي درخـشان كـه در    . عين حال آثار اروپايي به ويژه نمايش هاي مولير اجرا گرديد  

اين زمينه كار كرده اند بايد از آبليان، مانوليان، وسكانيان، سيرانويش، آرمنيان، دوريان، آروس              
ئاتر ارمني تهران از سطح آماتور و       جاي تأسف است كه ت    . وسكانيان، ژاسمن و ديگران ياد نمود     

در . در برخي مدارس گروه هاي نمايش دانش آموزان كار مي كـرد           . غير حرفه اي باالتر نرفت    
گـروه دراماتيـك ارمنـي       «1955و امـا در     » شانت« گروه   1954در  » آداميان« گروه   50دهه  
ـ     .ليكن عمر آنان چندان طوالني نبـود      . تأسيس يافت » تهران ه اي متـشكل از     گـروه تئـاتر حرف

مگرديچ تاشجيان، مانوئل ماروتيان، زوجهاي كستانيان در تاريخ تئاتر ارمنـي ايـران نقـش بـه                 
هايك گاراگاش نيز در ترقي حيـات       ) رستاخيز(» ورازنوند«سردبير روزنامه   . سزايي ايفا نمود    

  . تئاتر ارمني ايران كوشش هاي قابل توجهي به عمل آورده است
  

   علوم-5-7
از جملـه آرشـيتكت وارطـان،    . نه علوم چهره هاي برجسته اي در ميان ارمنيان بوده انددر زمي 

معمار دوران رضا شاه، دكتر آلكساندر باغديانس عضو هئيت علمي شوراي دانشكده علوم پايـه               
 دانشمند ممتاز ايران كه جايزه البرز گرفته در رشته بيوشيمي و            9پزشكي دانشگاه تهران و جزو      
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دگتر گاگيك استاد دانـشگاه     . موفق به كشف هورمون جديد از غده تيروئيد گرديد        فيزيولوژي  
كمانـدور  «تهران و عضو آكادمي علوم فرانسه كه از جانب پاپ پل ششم يك قطعه نشان عالي                 

آبيان رياضـيدان برجـسته     ) سمبات(پروفسور آلكساندر   . به او اعطاء گرديد    1975در سال   » پاپ
بود و پس از تحصيالت متوسطه و نيز تحصيل در دانشگاه تهـران بـه                در تبريز    1302كه متولد   

اياالت متحده آمريكا رفت و دكتراي خود را در آنجا اخذ كرده سالهاست در دانشگاههاي آنجا                
دكتر ماركار گريگوريان سرپرست سابق     . تدريس نموده وگهگاه بنا به دعوت به ايران مي آمد         

تي شريف مدتها رئيس كنفرانس بـين المللـي سـازه هـاي             دانشكده مهندسي سازه دانشگاه صنع    
خـانم دكتـر آلنـوش دريـان اسـتاد          . فضايي و يكي از بنيانگذاران تحقيقات در اين رشته است         

در كنفرانس بين المللي سـتاره شناسـي        . دانشگاه تهران و سرپرست رصدخانه قابل توجه هستند       
انشمند ارمني از ارمنستان، دو دانـشمند     در برايتون تشكيل گرديد هفت د      1970كه در اوت سال     

ارمني از فرانسه، دو نفر از اياالت متحده يك خانم دانشمند از مكزيك و خانم دكتر دريان نيـز                   
مهندس آرك مگرديچيان استاد سابق دانشكده راه و ساختمان دانـشگاه           . از ايران شركت داشتند   

در اين رشته كـه مرجـع متخصـصان و          نويسنده كتابهاي بسياري    ) پلي تكنيك سابق  (اميركبير  
  . دانشجويان محسوب مي گردند

در زمينه زمين شناسي، زلزله شناسي و آتشفشان شناسي دكتر مانوئل بربريان از چهـره هـاي                 
  .وي صاحب تأليفات متعدد در رشته هاي مربوطه مي باشد. سرشناس ايران بود

  
  كتابخانه هاي ارمني تهران-6-7
  

ه سبك امروزي در ايران از نيمه هاي سـده نـوزدهم تـوأم بـا تأسـيس                  كتابخانه هاي ارمني ب   
نخستين كتابخانه ها در تبريز، جلفاي اصـفهان، رشـت و تهـران پايـه               . مدارس به وجود آمدند   

در جوار كليساها وجود    ” غير از آنها در روستاهاي ارمني نيز كتابخانه هايي عموما         . گذاري شدند 
در كتابخانـه  ” به شهرها اين كتابخانه ها نيز به شهرها و اكثـرا داشت و پس از مهاجرت ارمنيان       

تبريـز بنـا    ) قاال( در ناحيه قلعه     1877نخستين كتابخانه مستقل در سال      . كليساها ادغام گرديدند  
  .شد

در سـال   . در جوار مدارس وجـود داشـتند      ”  در تهران كتابخانه ها عموما     1930تا سالهاي دهه    
انجمـن خيريـه زنـان     «ه دستور دولت وقت تعطيل شد با كوشـش           پس از اينكه مدارس ب     1936
بعدها  با تـصميم شـوراي خليفـه         . كتابخانه هاي مدارس در يك جا متمركز و ادغام شد         » ارمني

در دهـه   . در آمـد  » ارمنيان) كلوب(انجمن  «تحت سرپرستي   )  هزار جلد  3-4(گري اين كتابها    
ارمني بوده، به زبانهـاي فارسـي،       ” اشت كه اكثرا   هزار جلد كتاب د    12 اين كتابخانه تعداد     1970
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پس از انقالب كتابخانه شوراي خليفه      . انگليسي، فرانسه و روسي نيز جلدهايي در آن وجود دارند         
  .بازسازي و بازگشايي گرديد” گري مجددا

در ابتداي تأسـيس    ) كتابفروشي(در اينجا ذكر كتابخانه ساكو شايسته است زيرا اين كتابخانه           
در اثر تـالش و نبـوغ       . در ازاي وجوه ناچيز كتاب در اختيار اهل مطالعه قرار   مي داد             ) 1933(

صاحب و مدير آن اين كتابخانه تبديل به يكي از بزرگترين و فعالترين كتابفروشي هاي ايـران                 
ايـن  . و خاورميانه گرديد و امروزه اكثر كتابهاي اهل مطالعه توسط اين مركز تأمين شده اسـت               

 به كوشش هيئتي پنجاهمين     1983نه در شهرهاي مختلف ايران داراي شعبه بود و در سال            كتابخا
  .  سال تأسيس آن با شكوه تمام جشن گرفته شد

  
   انجمن ها و مؤسسات فرهنگي-7-7
  

 تأسـيس   1881بود كه به سـال      » انجمن دوستداران تئاتر ارمني   «نخستين انجمن ارمنيان تهران     
 نيز بنيان نهاده شد و هراچيا آجاريان  زبانشناس نامي زماني كـه در                سالن تئاتر  1884در  . يافت

نوشته هاكوپ بارونيـان    » گدايان محترم «در نمايش   » مانوك آقا «تهران اقامت داشت در نقش      
  .بازي كرد

در .  تأسيس يافته اند   1905-11نخستين انجمن ها و يا كلوب هاي فرهنگي در ايران از سالهاي             
ايي در جلفاي اصفهان، تهران، تبريز و سپس در رشت، اهواز، اراك، آبـادان              اين سالها انجمن ه   

تشكيل » انجمن خيريه بانوان ارمني    «1907در سال   . و مسجد سليمان و جز آن پايه گذاري شدند        
» انجمن هاي ارمنـي   « فرهنگي تحت عناوين كلي      - انجمن هاي ملي   1930شد و در سالهاي دهه      

 به وجود آمـد كـه داراي سـالن و           1931در سال   » ب ارمنيان تهران  انجمن يا كلو  «. پديد آمدند 
  . كتابخانه انجمن نيز افتتاح گرديد1943در سال  . امكانات مختلف فرهنگي است

بـه همـت گروهـي از جوانـان ارمنـي           ) به معني بهار  (» گارون« انجمن   1957در ماه مه سال     
 دوسـتان جهـت اسـتماع       - ادب اين انجمن با ماهيت فرهنگي خـود محفلـي بـراي          . تأسيس شد 

سخنرانيها، شركت در جلسات ادبي و مانند آنها بود و گهگاه فيلم ها و نمايشهاي تئـاتر نيـز در                    
  .آنجا ارائه مي گرديد

ديگر انجمن هايي كه در تهران تشكيل شده اند كه اكثرشان هنوز هم به فعاليت خود ادامه مي         
، باشـگاه فرهنگـي و ورزشـي آرارات         )1939س  تأسـي (انجمن زنان ارمنـي     : دهند بدين قرارند  

باشگاه فرهنگـي و ورزشـي      ) 1962(، انجمن نويسندگان ارمني     )1954(كلوب ارمنيان   ) 1944(
سيپان، باشگاه شاه عزيز، انجمن ملي و فرهنگي ارمنيان ايران، انجمن فرهنگـي آرمـن، انجمـن                 

 1930تأسيس  (رمني چهارمحال   فرهنگي آبوويان، انجمن فرهنگي ساناهين، انجمن ادب دوستان ا        
، انجمن فرهنگي ارمنيان قره داغ، انجمن فرهنگي اربـوني، انجمـن       )1943در آبادان، شعبه تهران     
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، انجمن دانشگاهيان ارمني، كانون     )1928(كل خيريه ارمني، انجمن زنان دوستدار كليساي ارمني         
  .  فرهنگي ارمني، انجمن جنبش مردمي ارمني و جز اينها

ات غير فرهنگي مي توان درمانگاه آوديسيان تهران وابسته به خليفه گري و درمانگاه              از مؤسس 
  .گريگوريس ياد كرد كه فعال مي باشند

  
   چاپخانه هاي ارمني تهران-8-7
  

 بـا كمـك     1894بنا به آگاهي هاي موجود نخستين چاپخانه ارمني تهران پيش از اول ژانويه              
در ايـن تـاريخ نخـستين       . قديمي جلفا بودند تأسيس گرديد    هاي مالي ارمنيان جاوه كه از اهالي        

 سـده   80به چاپ رسيد و از سويي نيز اطالع داريم در سالهاي پاياني دهه              » شاويغ«شماره نشريه   
اين چاپخانه به نـام چاپخانـه       .  كمك هاي مالي براي انجام اين كار گردآوري مي شده است           19
  . استمعروف) چاپخانه ارمنيان جاوه(» جاواهاي«

  :تا كنون چاپخانه هاي ارمني زير در تهران تأسيس شده اند
كه اكنون بايد آن را از اين فهرسـت خـارج           ) 1956(، آني )1943-52(، الوان   )1950(آليك  

. تبديل شد و در خدمت نشريات ارمنـي نيـست    » نخستين«نمود زيرا با تغيير مديريت نام آن به         
-56(، تهـران ، ايرانچـاپ       )groh(گوتنبرگ، گـروه  ، بسفر، گارون،    )1955(چاپخانه آراكس   

، رازي، )1894(، چاپكـار، جاواهـاي  )1955يا ماسـيس  (، نوربخش   )1959(، خيام، نائيري    )1942
، فرانسوا ملك كرم    )1975( فارابي    ،)1901-63(، پاروس   )1933-53يا بوبوخ (روشنايي، ورازنوند 

آليك، مدرن،  :  ارمني تهران عبارتند از    اكنون چاپخانه هاي  ).1922چاپ جديد،   (، چاپخانه مدرن    
 عنوان كتاب ارمني 340 تعداد   1982 تا   1922چاپخانه مدرن از    .آراكس، فارابي، نائيري، نوربخش   

 عنـوان جريـده چـاپ كـرده     11 عنوان كتاب به زبانهاي فارسـي، انگليـسي و روسـي و             31و  
  .نشريات بسيار زيادي در چاپخانه پاروس چاپ شده اند.است

  
   مدارس-9-7
  

 به شكل مكتب هاي مذهبي در جوار        1850نخستين مركز آموزشي ارمني در تهران در دهه         
نخستين مدرسه  . كليسا كار مي كرد و شاگردان با كتابهاي مذهبي خواندن و نوشتن مي آموختند             

، هوسپ گاسـپاريان    )اهل استامبول ( به همت ميكائل ساركيسيان      1870به سبك اروپايي در سال      
در . با تأسيس انجمن دانش دوستان  بنا نهاده شد        ) اهل تركيه (و كاراپت بازرگانيان  ) مشقاهل د (

اين سال در محله دروازه قزوين و در كنار كليساي گئورگ مقدس مدرسه هايكازيـان تأسـيس                 
شاگردان مدرسه هنگام مراجعت ناصرالدين شاه از اروپا با خواندن آواز در مراسم اسـتقبال               . يافت
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 تومـان بـراي     200 مي كنند، شاه نيز به عنوان سپاسگزاري كمك مالي ساالنه معادل             شاه شركت 
  . تومان افزايش مي يابد300مدرسه مقرر مي كند كه بعدها به 

قابل توجـه اسـت   . مدارس آمريكائي و فرانسوي تهران پس از اين مدرسه تأسيس مي شوند           
پس از اينكه اكثر ارمنيـان از آن       . بودكه هوانس ماسهيان ياد شده در همين مدرسه درس خوانده           

منطقه به محل حسن آباد انتقال مكان يافتند اين مدرسه نيز شعبه اي در محل جديد تأسيس كـرد                   
).  در محل كنوني مدرسه كوشش واقـع در خيابـان ميـرزا كوچـك خـان فعلـي         1903در سال   (

 آمـوز شـعبه مدرسـه       جمعيت ارمني دروازه قزوين كاهش يافته به علت كمبود دانـش          ” تدريجا
.  تعطيل گرديده شاگردان در محل جديد مدرسه متمركز شـدند            1916هايكازيان در آنجا به سال      

 شخص نيكوكار از اهالي قبلي جلفاي اصفهان و ساكن هندوستان به نام داويت              1932-33در سال   
تيان تهران نام   داوتيان با كمك هاي مالي خود ساختمان جديدي بنا نمود و مدرسه ملي ارامنه داو              

 كالسهاي درس دختران و پسران جداگانـه تـشكيل مـي            1905قابل ذكر است كه تا سال       . يافت
 تصميم به ادغام اين كالسها گرفته شد و مدرسه به صورت مخـتلط              1906-7در سال تحصيلي    . شد

نـه   برخي از اعضاء انجمن اقدام بـه تأسـيس مدرسـه جداگا   1893البته در اواخر سال     . در مي آيد  
پـس از آن مدرسـه      . دخترانه نمودند اما به علت مشكالت مالي پس از دو سـال تعطيـل گرديـد               

 كه بـا نيكوكـاري ماركـار ساركيـسيان از اهـالي             1954جداگانه دخترانه وجود نداشت تا سال       
. سلماس به ياد دختر از دست رفته اش مريم، ساختمان با شكوه دبيرستان دخترانه مـريم بنـا شـد                

مدرسه هايكـازان   .  به دستور رضاخان مدارس ارمني تعطيل شد       1935است كه در سال     قابل ذكر   
كه اكنون به مدرسه ملي ارامنه داوتيان نامگذاري گرديده بود نيز به دنبال اين دسـتور تعطيـل و                   

طبق امتياز نامه مدرسه به كوشش تغيير نـام يافـت           .  باز گشايي شد   1942 سال در پاييز     6پس از   
  .به مدرسه كوشش داوتيان مشهور گرديدولي در عمل 

اكنون دبيرستان كوشش شامل دو بخش است يكي بخش پسرانه كه بـه كوشـش داوتيـان                 
 در دبستان كوشـش     1969-70در سال   . معروف است و ديگري بخش دخترانه به نام مدرسه مريم         

  .  شاگرد تحصيل مي كردند1124 شاگرد دختر و پسر و در دبيرستان 707
.  مدارس ارمني تهران بازگشايي شدند     1941، در سال    1936يلي مدارس ارمني در     پس از تعط  

توسط ارمنيان تأسيس يافـت كـه بـه علـت           ” دانايي“ در محله بهجت آباد مدرسه       1942در سال   
در سـپتامبر   ) به علت مهاجرت سكنه به محالت ديگر      (مسايل مالي و كاهش تعداد دانش آموزان        

، )حـشمتيه (شاه عزيز   ) آبويان( مدرسه آرام    1946پس از   . يوست به مدرسه ملي آراكس پ     1968
در بهـار،   ) ”رستم“(مدرسه آراكس در يوسف آباد، آني       . تأسيس شد ) يوسف آباد ( نظريان   4حق

در همـين سـالها مدرسـه       ) حشمتيه( مدرسه ساهاكيان    1958در سيدخندان، در    ) آرام(شاه عباس   
 مدارس هور، نـائيري، تونيـان، مدرسـه         1960 و   1950و در دهه هاي     ) 1956(آرارات در مجيديه  

در ( مدرسـه نرسيـسيان   1948 نوامبر 15 مدرسه ساندوخت، در 1946-47بستان، در سال تحصيلي   
 مدرسه نوبار، و در سال بعد مدارس تابان، رافي، ستايش، پرتوي، آليـشان              1952، در   )بهجت آباد 
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ـ  ( كودكستان كوشش    1942در سال   . تأسيس يافتند  ، كودكـستانهاي   )ك مـالي آيـدينيان    با كم
غير از آن ميـسيونرهاي پروتـستان آمريكـايي         . بنا نهاده شدند  ) 1944( تومانيان    ،)1931(برسابه  

، در مدرسه الزاريست هـاي فرانـسوي        ) دختر ارمني  54 شاگرد پسر و     56با  (داراي مدرسه بودند    
  .  دختر ارمني تحصيل مي كردند38 شاگرد پسر و 40

  شانگر مدارس ارمني تهران به همراه سال تأسيس و تعداد آموزگاران و شاگردانجدول زير ن
  :مي باشد

ف
ردي

  

  نام
  مدرسه

  سال
  تاسيس

 تعداد
 شاگردان

72-1971  

  آموزگاران
  ارمني

  آموزگاران
  غير ارمني

  63  38  1573  1870  كوشش داوتيان  1
كودكستان   2

  كوشش
1942  449  19  -  

  -  32  1086  1948  ساهاكيان  3
  10  16  434  1952  رستم  4
شاه (آرام  5

  )عباس
1953  104  9  9  

  6  7  135  1953  هور  6
  51  18  781  1954  كوشش مريم  7
  6  17  414  1954  آراكس  8
نائيري   9

  )دخترانه(
1955  1769  42  38  

  21  23  766  1956  آرارات  10
  22  31  1398  1957  تونيان  11
  3  7  104  1957  حق نظريان  12
  9  13  478  1969  )پسرانه(نائيري   13
  9  11  251  1952  نوبار  14
  12  18  602  1966  گلبنگيان  15
  2  10  195  1949  گوهر  16
  1  20  368  1962  آليشان  17
  5  8  220  1960  نورافشان  18
  13  5  83  1966  ادونتيست  19
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  9  9  250  1910  سارواريان  20
  15  8  164  1931  برسابه  21
  30  30  939  1942  بوستان  22
  21  12  406  1946  تساندوخ  23
  8  7  280  1953  تابان  24
  8  13  316  1963  نورآني  25
  9  3  170  1963  پرتوي  26
  18  10  419  1964  مازيار  27
  -  2  58  1964  آتابك  28
  23  6  511  1966  آليك  29
  4  7  53  1966  بسوي دانش  30
  12  13  568  1966  ايران پيروز  31
  32  16  601  1970  توماسيان  32

  

  ات ارمني تهران نشري-10-7
 1894-97كه در سالهاي    ) راه يا روش  (“ شاويغ“ نخستين نشريه هاي ارمني تهران هفته نامه      

در فهرسـت زيـر نـشريات    .  انتشار يافته اند، مي باشـند 1894-97كه در  ) جنبش(» شارژوم«و  
تهران چـاپ   مختلف اعم از روزنامه، هفته نامه، فصل نامه، سالنامه ، گاهنامه و مانند آنها كه در                 

  :اعداد داخل پرانتز سال آغاز انتشار را نشان مي دهد” شده اند ارائه مي گردند  ضمنا
  
  ).1982(سالنامه، تقويم : آبوويان .1
 مدير مسئول و سـردبير اديـك        –ماهنامه،فرهنگي ، اجتماعي ، صاحب امتياز       :  آپاگا .2

  ).1995-1999)( گرمانيك. ا(باغداساريان 
 مدير مسئول و سـردبير      – هاي ايراني و ارمني، صاحب امتياز        فصلنامه پژوهش :  آپاگا .3

  .)تاكنون2000) ( گرمانيك. ا(اديك باغداساريان 
  ).1959-60(هفته نامه، هنري، ورزشي، ارگان باشگاه آرارات : آرارات .4
ماهنامه، سياسي، اجتماعي،  فرهنگي، ارگان انجمن جنبش مردمي ارمنـي، در            : آراكس .5

  ).1987( امتياز آنا عيسائيان، تاكنون منتشر مي شودصاحب»  آراز«ابتدا با نام 
  ).1959-60(هفته نامه ): بامداد(آراود  .6
  ).1949-53(تادئوسيان .  ه  ماهنامه ادبي، هنري، مدير :آرپي .7
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  ).1950(تنها يك شماره : آروس .8
  ).1912(هفته نامه ): بامداد(آرشالويس  .9
  ).         1964(هنري، ادبي، تئاتر، مدير آربي آوانسيان : آرمن . 10
  ).1949-55(آندره در اوهانيان : ماهنامه، ادبي، مدير: آرمنوهي . 11
  ).1935-36 و 42: (آروسياك . 12
  ).1947): (اعالميه حقيقت(آزدارار جشمارتوتيان  . 13
  ).1896 و يا 1893(هفته نامه ): ستاره شرق(آستغ آروليان  . 14
  ).1946(يوميه ): كار(آشخاتانك  . 15
عي، فرهنگي، تاكنون منتشر مي شود، صاحب امتياز    سياسي، اجتما ): موج(آليك يوميه    . 16

  ).1931(آلبرت عجميان 
  ).1969(دوهفته نامه : آليك جوانان . 17
  ).1962-66: (آليك ماهانه . 18
  ).1982(تقويم : آليك  . 19
  ).1918(هفته نامه ): بامداد ايران(ايراني آراوود  . 20
  ).1916(هفته نامه ): كارگر ايراني(ايراني آشخاداور  . 21
  ).1927-30(سالنامه ): سالنامه ارمني ايران(سويتس بارسكاهاي دارت . 22
  ).1923-25(هفته نامه ): كارگر(بانور  . 23
  ).1952(دو روز يكبار ): پاسدار(باهاك  . 24
  ).1951-52(ماهنامه : باهاك . 25
  ).1940-43(هفته نامه، كودكان و نوجوانان : بوبوخ . 26
 گاراگـاش   نخست دو هفته نامه سپس هفته نامه، نشريه فكاهي، مـدير هايـك            : بوبوخ . 27

)1920-1942.(  
  ).1996(گاهنامه فرهنگي ، صاحب امتياز لون داوتيان :  پيمان  . 28
  ).1979-83(هفته نامه سياسي، اجتماعي فرهنگي : پيونيك . 29
  ).1950-58(يرواند بازن، سردبير ميرزايان : هفته نامه، مدير: تساخاول . 30
  ).1942-43(مجموعه فكاهي : تساخاول . 31
  ).        1983(سالنامه، تقويم : چارنتس . 32
  ).1969-70(سالنامه، سردبير داجات بوغوسيان : رافي . 33
  ).1941(تقويم، داجات بوغوسيان اكنون آرمينه بوغوسيان : رافي . 34
  ).1921(ارگان كمونيست هاي اوليه بوده است ” احتماال: رنجبر . 35
  ).1921-23(هفته نامه : رنجبر ايراني . 36
  ). 1982(منه ايران ماهنامه، ارگان انجمن ملي و فرهنگي ارا: زيازان . 37
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  ).1894-97(هفته نامه ): جنبش(شارژوم  . 38
  ).1894-1897(هفته نامه، چاپ سنگي ): راه يا روش(شاويغ  . 39
  ).1925-27(آرام بگيان : هفته نامه، مدير): فكر و عقيده(گاغاپار  . 40
  ).1946): (دانش و هنر(گيدوتيون يو آروست  . 41
  ).1945(روزنامه ): بهار(گارون  . 42
  . تا كنون1959هوانس در پطروسيان از سال :  تقويم، مدير-لنامهسا): مشعل(گانتغ  . 43
  ).1949-71(آشوت مرادخانيان، ماهنامه : مؤسس ): روشني بخش(لوسابر  . 44
  ). 1943-45(دوماهنامه، ): روشنايي(لويس  . 45
 مـدير مـسئول و سـردبير        –دوهفته نامه فرهنگي ، اجتماعي ، صاحب امتيـاز          : لويس . 46

  ).2000مارس )  ( انيكگرم. ا(اديك باغداساريان 
هايك عجميان، ابتدا در تبريز     : مدير. نخستين سالنامه و تقويم ارمني در ايران      : ماسيس . 47

  ).1921(سپس در تهران انتشار يافت
  ).1924(يقيانس، هفته نامه . آ: مدير): معبد(مهيان  . 48
  ).1944(تنها يك شماره ): فرهنگ(مشاگويت  . 49
  . ؟ :ميوتيون . 50
  ).1953(ساموئل ساروخانيان و سبوه اميرخانيان . سالنامه، تقويم: نائيري . 51
-1شـماره   ) (1935-75(بنام شركت دوستداران ارمنيان ، گاهنامه       ): برگ نو (نور اِج    . 52

18.(  
  ).1937-39(گاهنامه ): نوسرد(ناواسارد  . 53
  ).1942-48(ماهنامه ): چشمه نو(نور آغبيور  . 54
  ).1951-53(هفته نامه ): بامداد نو(نور آيگ  . 55
  ).1930(دو روزنامه ): خن نوس(نور خسك  . 56
  ).      1979-80(هفته نامه  ): سخن نو(نور خسك  . 57
  ).1924-25) (يا ماهنامه(هفته نامه ): پيام نو(نور پادگام  . 58
  .1926تنها يك شماره : نور گاغاپار  . 59
  .1922-27هفته نامه ): زندگي نوين(نور گيانك  . 60
  ).1935-36(دو هفته نامه ): خوشه هاي نو(نور هاسكر  . 61
  ).1930-53(هفته نامه و يوميه، ): رستاخيز، تجديد حيات(رازنوند و . 62
  .1981تقويم : هاي مشاگوتائين كازماكربوتيون . 63
  ).1971-74(ماهنامه : هور . 64
  .1920هفته نامه ): افق(هوريزون  . 65
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 نشريه ديگر به صورت ماشين نويسي شده  تكثيـر دسـتي در              79غير از اين نشريات تعداد      
اكنون .  نشريه در تهران بوده است     33 چاپ رسيده اند كه از اين تعداد         شهرهاي مختلف ايران به   

  :در تهران فقط  نشريه هاي زير  انتشار مي يابند
  .روزنامه يوميه آليك -1
  .ماهنامه  آراكس -2
  .گاهنامه  پيمان -3
  .دوهفته نامه لويس -4
  .فصلنامه آپاگا -5
  ) ارگان جامعه ارمنيان انجيلي(گاهنامه  سورهانداك -6
  ).ورزشي آرارات-بولتن داخلي سازمان فرهنگي(ات گاهنامه آرار -7
  . تقويم هاي رافي ، نائيري ، گانتغ -8

  فرقه هاي مذهبي ارمني -11-7
  :      اهم فرقه هاي مذهبي ارمني به قرار زيرند

اكثريت مطلق ارمنيان عضو كليساي گريگوري هستند كـه قـديمي تـرين       : ارمنيان گريگوري  -1
  .كليساي ارمني است

  .، تابع پاپ و واتيكان هستند اما با ارمنيان گريگوري همكاري نزديك دارند ارمنيان كاتوليك -2
  .در آذربايجان سكونت دارند” اكثرا:  ارمنيان ارتدكس -3
عده اي از كشيشان آمريكايي اين عقيده را بنا نهادند و گروهي كوچـك از               :  ارمنيان شنبه دار   -4

  .ارمنيان پيرو آنند
 1625 كاتوليك است كه اولين گروه كشيشان آنها در سال           شعبه اي از فرقه   :  ارمنيان كرمليت  -5

  .از جبل كرمل به ايران آمدند و تعدادشان بسيار كم است
آمريكاييان پايه گذار آنند و مقر اصلي آنهـا در كليـساي انجيلـي خيابـان          :  ارمنيان پروتستان  -6

  .است) نادري سابق(پايين تر از خيابان جمهوري ) قوام السلطنه سابق(ميرزا كوچك 
  

  :      در ايران سه حوزه اسقفي گريگوري وجود دارد
  .حوزه اسقفي جلفاي نو و هندوستان كه مقرش در جلفاي اصفهان است -1
  . حوزه اسقفي تهران و شهرهاي تابعه -2
  . حوزه اسقفي آذربايجان -3
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ن،      حوزه اسقفي تهران شامل شهرهاي تهران،اراك، قزوين، ونـك، روسـتاهاي اطـراف تهـرا              
پيش از اين تاريخ بـه      .  تشكيل شد  1944رشت، انزلي، گرگان، ساري و مشهد است و در سپتامبر           

در اين سال وارتاپت واهان كستانديان از اچميادزين مقر جاثليق          . حوزه جلفاي اصفهان وابسته بود    
 عنـوان   بـه ) 1945ژانويه تا ژوئن    (وي پس از مدتي كوتاه      . كل ارمنيان دنيا به تهران فرستاده شد      

رهبر حوزه اسقفي ايران و هندوستان به جلفاي نو گسيل شد لذا اسقف روبن درامبيان جانـشين او                  
 در اثر قطع ارتباط با اچميادزين، رهبـران         1960از سال   ). 1948 تا دسامبر    1945از ژانويه   (گرديد  

رداك مانوكيـان   شادروان اسقف اعظم آ1999از اين سال تا . حوزه ها از آنتيلياس مامور مي شوند   
قابل ذكر اسـت كـه      . رهبر حوزه تهران بود اكنون  اسقف سبو سركيسيان جانشين وي شده است            

اعضاء اين شورا توسط مردم انتخـاب       . يك شوراي خليفه گري نيز در كنار كليسا فعاليت مي كند          
  .رسدتوسط اين شورا برگزيده شده به تأييد جاثليق مي ” مي گردند و خليفه يا رهبر قاعدتا

  كليساهاي ارمني تهران-12-7
اكنون كليـساهاي زيـر در تهـران        .  بنا شد  1768       قديمي ترين كليساي ارمني تهران در سال        

  :موجودند
 واقع در خيابان ميرزا كوچك خان باالتر از         1945 تا   1938كليساي استوازازين مقدس تأسيس      -

  .خيابان جمهوري
  .اقع در دروازه قزوينو) 1795تا 1790( كليساي گئورگ مقدس  -
 واقـع در دروازه حـضرت       1820 تجديد بنـا در      1768 كليساي تادئوس باردوغيمئوس تأسيس      -

  .عبدالعظيم
  . واقع در وحيديه1968 كليساي تارگمانچاتس مقدس تأسيس  -
  . واقع در ونك1875 ترميم 1852كليساي ميناس تأسيس  -
  .الب واقع در گورستان دو1938 كليساي كوچك هوانس تأسيس  -
  .واقع در خيابان كريم خان زند) 1970 تا 1964( كليساي ساركيس مقدس  -
  .واقع در مجيديه) 1982( كليساي گريگور لوساوريچ مقدس  -
  .واقع در گورستان جديد ارامنه به نام نور بوراستان) 1974( كليساي استپانوس مقدس  -
  . كليساي وارتان مقدس واقع در  ده متري ارامنه  حشمتيه -

-54    ارمنيان كاتوليك نيز كليسايي به نام گريگور لوساوريچ مقدس دارند كـه در سـالهاي           
.  بنا شده هوانس مقدس نـام دارد       1946كليساي ارمنيان پروتستان نيز در سال       .  بنا شده است   1950

  .فرقه هاي ديگر مذهبي نيز داراي نمازخانه ها و كليساهاي جداگانه مي باشند
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   منابع 
  .1978: ، ايروان4لمعارف بزرگ  ارمني جلد دايره ا •
  . داجات بوغوسيان1970،1971 و 1969سالنامه رافي جلدهاي  •
 1980 برجمـه آشـخارابار      1880تاريخ جلفاي نو، هاروتيون هوهانسانس، جلفـاي نـو           •

  توسط كشيش پتروسيان
  .1980تاريخ روستاهاي ارمني چهارمحال، آندرانيك ساريان، تهران  •
  .1968، نازار گورويانس، تهران ارمنيان ايران •
  .1354هواساپيان، تهران . ارامنه در حومه اليگودرز، آ •
  .1963روستاهاي چهارمحال ايران، كشيش ادگاريان، تهران  •
  .1967يسايان، ايروان . اوضاع حقوق بين المللي ارمنستان، آ •
  .1360: گرمانيك تهران. تاريخ ارمنستان، دو جلد، گروه نويسندگان، ترجمه ا •
  .1977آندرياسيان، جلفاي نو، . روستاهاي چهارمحال، و •
  .1983كليساهاي ارمني ايران، لئون ميناسيان، جلفاي نو  •
  .1983خاطرات زندگي كشيش مسروپيان، جلفاي نو  •
) 1928-78(پنجاهمين سالگرد تأسيس انجمن زنان طرفـدار كليـساي ارمنـي تهـران               •

  .1978تهران 
  .1984، جلفاي نو لئون ميناسيان، 1922-82ره آن، چاپخانه مدرن و كتابهاي منتش •
  .1979بازيك، آندرانيك بگيجانيان، جلفاي نو  •
  .1962گاسپاريان، ايروان . مهاجر نشين هاي ارمني امروز، س •
  .1964-67آبراهاميان، ايروان . تاريخ مختصر مهاجر نشين هاي ارمني، دو جلد، آ •
: مارتيروسـيان، ايـروان   . ه.  ، ايران، ه   8كشورها و مردمان خاور نزديك و ميانه، جلد          •

1975.  
  .1356: ايرانيان ارمني، اسماعيل رائين، تهران •
  .1353ميرزا ملكم خان، اسماعيل رائين، تهران  •
  .1355: يپرم خان، اسماعيل رائين، تهران •
  .بي تا: هم ميهنان نقش آفرين مسيحي، عباسعلي صالحي تهران •
  .1355: ، اسماعيل رائين، تهرانانجمن هاي سري در انقالب مشروطيت، •
  .1965: امين سالگرد، تهران-75حزب داشناكسوتيون، به مناسبت  •
  .1363-64: ، اصفهان1-4تاريخ جرايد و مجالت ايران، محمد صدر هاشمي، جلدهاي  •
  .1348: رستم التواريخ، محمد هاشم، به كوشش محمد مشيري، تهران •



  ٣٠ 

   .1355پرويز رجبي، تهران، )كريم خان زند و زمان او(تاريخ زنديه  •
  .      1357: تاريخ تهران، عبدالعزيز جواهر كالم، تهران •
  .1357: تهران قديم، جعفر شهري، تهران •
  .1967: خاطرات زندگي هراچيا آحاريان، ايروان •
  .1352: ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، فرشته نورائي، تهران •
  .1360: ، تهران1931-81پنجاهمين سالگرد روزنامه آليك،  •
  .1982: جمهوري ارمنستان، سيمون وراتسيان، تهران •
  .1364: اطلس كامل شهر تهران، انتشارات گيتاشناسي، تهران •
شماره هاي مختلف روزنامه آليك، ماهنامه زيازان، آراكس، تقويم هاي رافي، گـانتغ،              •

  .گارون، چارنتس، نائيري، آبوويان و جز آن
  ).1983(1362: ي ساكو، تهرانبزرگداشت پنجاهمين سالگرد كتابسرا •

  
  
  
  

 


