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 سخن آغاز
 
  
ان گرامي مي رسد خالصه اي        سطوري كه به نظر خوانندگ

ازپيشگفتار تاريخ ارمنيان ايراني است كه پيشتر در چند شماره ماهنامه 
  .آپاگا به چاپ رسيده و اكنون يكجا تقديم مي گردد

 سال پژوهش 25     كتاب مفصل تاريخ ارمنيان ايران كه حاصل بيش از 
نزديك به اين حقير مي باشد ، در صورت حل مسئله انتشار در آينده اي 

  .اهل انديشه و مطالعه پيشكش خواهد شد
  اديك باغداساريان

  )گرمانيك.ا(
  1380دي ماه 

edbagh@gmail.com 
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 نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران

  
بررسي پيوندهاي .     پيوندهاي تاريخي ايرانيان و ارمنيان ريشه در ژرفاي تاريخ دارد

نه اي است و جا و زماني ديگر نياز نژادي اين دو قوم خود موضوع پژوهشي جداگا
دارد اما اگر بخواهيم نخستين روزهاي حضور ارمنيان در پهنه ايران را از دل تاريخ 

 اين ارمنيان عمدتا 1.بيرون بكشيم ناگزير هستيم به سده ششم پيش از ميالد بازگرديم
پس از آن بازرگانان و .  ارمني بودند كه در خدمت سپاه هخامنشي قرار داشتندسپاهيان

ارمنيان به عنوان . پيشه وران بسياري به اقتضاي شغل خود در ايران به سر مي بردند
تبريز، مرند، (ساكنان ايران زمين از ديرباز در استان آذربايجان يا  پارسكاهايك  

راغه، سلماس يا زارواند، ماكو يا آرتاز، قره داغ يا اروميه يا كابوتان، خوي يا هر، م
كه پس از اضمحالل حكومت ارمنستان به سرحدات ايران ) پايتاكاران و جز اينها

  . زندگي مي كردند2پيوست،
در سده هاي سوم و چهارم ميالدي مهاجر نشين هاي بزرگ ارمني در ايران   
 301(د ليكن در پي پذيرش مسيحيت در ارمنستان به عنوان مذهب رسمي تشكيل شدن

روابط ايران ) ارمنستان نخستين دولتي بود كه مسيحيت را مذهب رسمي اعالم كرد. م
در آن  (3و ارمنستان تيره شد و اين تيرگي ظاهرا رنگ و بوي مذهب به خود گرفت
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 حكومت ساساني مذهب زرتشت را آيين رسمي اعالم نموده بود و ارمنستان زمان
ليكن هدف و انگيزه اصلي اين اختالف مسايل ارضي و نيز تصاحب راه ) مسيحيت را

  4.هاي بازرگاني بود كه از پهنه ارمنستان مي گذشت
مهاجرت هاي اجباري ارمنيان به ايران در سده سوم ميالدي از سوي اردشير   
 در سده چهارم به دست شاپور دوم و در پي لشكركشي به ارمنستان صورت و 5ساساني
 به گواهي تاريخ نگاران ارمني در اين دوره چند صد هزار ارمني به ايران 6.گرفت

در خوزستان و نواحي جنوب غربي ايران اسكان كه بخش اعظم آنان  7آورده شدند
سرنوشت نه چندان خوبي در انتظار مهاجران ارمني بود زيرا در اوايل سده 8.يافتند

هفتم ايران زير سلطه تازيان قرار گرفت و ارمنيان مهاجر نيز همانند مردمان بومي 
  9. پذيرفته مستحيل شدند و مليت خود را از دست دادندآيين جديد را

به بعد در پي لشكر كشي هاي سلجوقيان و مغوالن مهاجر .  م11از سده   
مهاجرت بزرگ ارمنيان را  سلجوقيان به . نشين هاي جديد ارمني در ايران پديد آمدند

 در (Aristakes Lastivertsi)آريستاكس الستيورتسي . باعث شدند.  م1048سال 
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سپاهيگري و اداري چنان ضربه اي به پيكر اين سرزمين زد كه ايران را به عنوان يك 
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 خود تشريح مي كند كه چگونه به فرمان طغرل لشكري به فرماندهي "تاريخ"كتاب 
 ناحيه از اين سرزمين را به خون 24ابراهيم يانالي و گتلوش وارد ارمنستان مي شود و 

  10.و آتش مي كشد و اسيران زيادي گرفته به ايران باز مي گردد

 000/150بر پايه آگاهي هاي ماتوس اورهايتسي سلجوقيان پس از كشتن   
غير از آن، پس از سقوط  11.نفراز ارمنيان  همين تعداد از آنان را  نيز به ايران  آوردند

ماكو، خوي، سلماس، اروميه، نواحي ارمني نشين .  م11حكومت ارمنستان در سده 
 مهاجر نشينان 11-14در سده هاي .آرتاز، هر، زارواند و غيره ضميمه خاك ايران شد

كه حوزه  12.ارمني در تبريز، مراغه، رشت، سلطانيه و چند ناحيه ديگر وجود داشتند
 اقتصادي ايران براي اتحاد و يك -اما شرايط اجتماعي  13هاي اسقفي نيز داشتند
 آن قدر زياد بود كه دو 12تعداد ارمنيان در ايران در سده .پارچگي آنان كافي نبود

هرو زارواند ) يا خليفه گري(حوزه اسقفي بزرگ بوجود آمد، يكي حوزه اسقفي 
اطالعاتي موجوداست كه رهبران اين . اسقفي سلماس و پايتخت ايرانوديگري حوزه 

 در هرومكال 1174دو حوزه اسقفي ارمني در شوراي ملي كليساي ارمني كه در سال 
     14 .تشكيل شده بود، شركت داشتند
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اما . مي شودبخشي از مهاجران چند هزار نفري ارمني در راه هالك   
باقيمانده آنان به ويژه پيشه وران و بازرگانان موفق مي شوند كمر راست كنندو 

  15.مهاجران را متحد ساخته پايه هاي جامعه ارمني مهاجر نشين را پي ريزي نمايند
مهاجران ارمني ايران به ويژه در زمان پادشاهي ملكشاه شرايط زندگي   

به طور محسوسي بهبود مي يابد زيرا او رفتار بسيار خيرخواهانه اي .) م1092-1072(
  16.نسبت به ارمنيان داشت و در اين باره ماتوس اورهايتسي آگاهي داده است

ارمني در ايران به ويژه در دوره سلطه مغوالن رونق يافتند و مهاجر نشينان   
بزرگترين مهاجرت اجباري . در زندگي اقتصادي ايران نقش به سزايي ايفا كردند

 روي داد كه در اين باره 1236-1237ارمنيان به ايران در زمان مغوالن در سال هاي 
 17.مني آگاهي مي دهد تاريخ نگار ار(Giragos Gandzaketsi)گراگوس گانزاكتسي 

درباره آن ) منشي( روي داده كه ساركيس گريچ 1340مهاجرت ديگري نيز در سال 
 از ارمنستان به ايران در زمان مغوالن كامال  مهاجرت ارمنيان18.مطلبي ثبت كرده است

بازرگانان . اجباري نبوده بلكه بخشي از آنان به خواست خود به اين سرزمين آمده اند
، به . م13و پيشه وران ارمني تالش چشم گيري در شهرهاي پر رونق ايران در سده 

: نين مي نويسد آبراهاميان چ.گ.پروفسور آ. ويژه در شهر تبريز، از خود نشان دادند
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در هر حال ...  كليسا داشت12 خانوار ساكنان ارمني با 700.  م16تبريز در سده ..."
، ارمنيان چنان در تبريز متمركز شده بودند كه در يك نسخه 14-15در سده هاي 

نرسس گريچ تبريز را پايتخت ارمنيان و نه فارس .  م1345خطي ارمني مربوط به سال 
  19.ها قلمداد كرده است

 جمعيت كثيري از ارمنيان در سلطانيه كه از سوي 14-15در سده هاي   
در ميان زنجان و قزوين بنا شده بود، زندگي مي ) 1284-1291(ايلخان ارغون خان 

 سلطانيه. پايتخت ايلخانيان از تبريز به اين شهر منتقل شد.  م14در اوايل سده . كردند
  20.نيز مستقل از تبريز داراي حوزه اسقفي ارمني خود بود

          مهاجر نشين هاي بزرگ ارمني در آذربايجان عمدتا شامل ماكو، مراغه، 
  .سلماس، اروميه و در استان گيالن شامل مركز رشت بود

دامه مهاجرت هاي اجباري ارمنيان در زمان تاخت و تازهاي تيمور لنگ نيز ا  
  21.مي يابد و اكثر آنان به استان خراسان كوچانيده مي شوند

مهاجر نشين ارمني اصفهان در زمان سلطنت شاه اسماعيل صفوي به وجود   
آمد، در اينجا الزم است اين نظريه را اصالح كنيم كه براساس آن گروهي معتقد 

در اصفهان كوچانيده شدند ليكن بودند ارمنيان نخستين بار توسط شاه عباس صفوي 
پيش از مهاجرت ارمنيان بدست شاه عباس، . بعدا مشخص شد كه چنين نبوده است

، هاروتيون (Arakel Davrizhetsi) 22تاريخ نگاراني چون آراكل داوريژتسي 
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 درباره وجود مهاجر نشين ارمني در اصفهان 24 و گريگور آقابابيان 23ترهونانيانتس
در سفرنامه هاي خود اطالعات .  م16سياحان اروپايي در سده . گواهي داده اند

 هاي آنان در اصفهان گزارش مي زيادي درباره بازرگانان و پيشه وران ارمني و فعاليت
  . كنند

   
 به فرماندهي شاه عباس از رود ارس عبور كرده وارد 1603       سپاه ايران در سال 

سپاه ايران نخجوان را تصرف كرده ايروان را به محاصره خود در مي . جلفا مي شود
سپاه ديگر آورد زيرا سپاهيان ترك در آنجا استقرار يافته بودند، در اين ميان، يك 

حركت مي كند و به ) ارزروم(ايراني از مرز تركيه مي گذرد و به سوي شهر كارين 
شهرها و نواحي وان، مانازگرد، آالشگرد، ارزروم، باس، خنوس تاخت و تاز مي 

  26.مي كند هزار از ساكنان ارمني را از ارمنستان به ايران منتقل 60 و 25كند
شاه عباس پس از تصرف ايروان از حركت و پيشروي سپاه ترك به   

لذا تصميم مي گيرد طرح خود را عملي سازد و . فرماندهي سنان پاشا مطلع مي شود
 خطه را به سوي اعماق ايران به مرحله اجرا مهاجرت اجباري ارمنيان ساكن آن

نخست اين : شاه عباس اجراي اين طرح را از دو ديدگاه سودمند مي دانست . درآورد
كه منطقه را در برابر سپاه ترك خالي از سكنه و آبادي مي كرد و بدين وسيله تهيه 
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ث شكوفايي آذوقه سپاه ترك دشوار مي شد، ديگر آنكه انتقال ارمنيان به ايران باع
  27.اقتصادي كشور مي شد

  . بخش اعظم جمعيت مهاجر چند هزار نفري از بين مي رود  
مهاجران ارمني در مراحل مختلف مهاجرت خود در نواحي مختلف ايران از   

روستاهاي اصفهان، در لنجان، آلنجان،  28جمله در كاشان، قزوين، گيالن و انزلي،
 ،31 شيراز،30كزار، كمره، جاپلق، قره قان29گانديمان و جغاخور، فريدن و بربرود

  . ديگر جاها اسكان گزيدند، همدان و32چهار محال، مازندران
 خانوار ياد 000/60يكي از جهانگردان اروپايي شمار مهاجران ارمني را   
 نفر در نظر بگيريم، شماره مهاجران 5اگر تعداد افراد هر خانوار را . كرده است

براساس يكي از . البته ارقام ديگري نيز ارايه شده است.  نفر خواهد بود000/300
بر پايه جهانگرد اروپايي، تنها تعداد مهاجران .  خانوار بوده اند000/70آنها مهاجران 

 سال بعد از مهاجرت بزرگ 40شاردن سياح .  نفر بود000/100برده فروخته شده 
 خانوار 000/30هنگامي كه در مازندران به سر مي برد با تاسف ذكر مي كند كه از 

ر باقي مانده بقيه به علت  خانوا400مهاجر ارمني كه به آنجا رفته بودند تنها 

                                                           
 251 همانجا، ص 27
 38، ص 1980، 1ترهونانيانتس، كتاب ياد شده، جلفاي نو، جلد .  ه 28
 47داوريژتسي، تاريخ، ص .  آ29
 40تر هونانيانتس، كتاب ياد شده، ص .  ه 30
 48داوريژتسي، ص .  آ31
 253آبراهاميان، ص .گ. آ32



  ١١

 اطالعات ديگري نيز وجود دارد كه بر پايه 33.ناسازگاري آب و هواي منطقه مرده اند
  34. نفر بالغ مي شده است000/500آنها شمار مهاجران به 

 ارمنيان مهاجر كه         شاه عباس در حومه شهر اصفهان در ساحل زاينده رود ، به
 از اهالي نخجوان و ايروان و جلفاي ارس بودند ، اجازه داد خانه و كاشانه اي "عمدتا

آنان نيز براي حفظ نام شهر پيشين خود نام مكان جديد را جلفاي . براي خود بسازند 
شاه امتيازات چشمگيري به بازرگانان و پيشه وران ارمني مي دهد . نو برگزيدند 
ه مي دهد ارمنيان كليساهاي خود را بنا نهند و دادگاه هاي خود را داشته وحتي اجاز

به فرمان  او سنگهاي وانك اچميادزين مقدس براي تزئين ديوارهاي در حال . باشند 
ساخت كليساهاي جلفاي نو به اين محل آورده مي شود تا بدين وسيله مهاجران با 

 از مدتي كوتاه به يكي از كانون جلفاي نو پس. سرزمين جديد انس و خو بگيرند 
 خوجا يا "هاي مهم بازرگاني ايران تبديل شد و بازرگانان ارمني آنجا كه اصطالحا

به عنوان چهره هاي .  م18 و ربع نخست سده 17خواجه ناميده مي شدند ، در سده 
فعالبازرگاني و رونق دهندگان روابط  تجاري و اقتصادي ايران با هند ، كشورهاي 

  35. ايي و روسيه در آمدنداروپ
  

                                                           
  همانجا33
 451، ص 4 دانشنامه بزرگ ارمني، جلد 34
 نقش ارمنيان ايران در تجارت " براي آگاهي بيشتر در اين باره به كتاب -   35

، ) گرمانيك (  نوشته واهان بايبورديان ، ترجمه اديك باغداساريان "بين الملل 
  . ، نگاه كنيد1375تهران 
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بي يا حوزه به عنوان مركز مذه.  م18 و اوايل سده 17        جلفاي نو در سده 
اسقفي ارمنيان ساكن در جنوب ايران و نيز مركز فرهنگي براي سراسر مهاجرنشين 

  . در آمد 

زندگي در جلفاي نو دچار . م18 سده 20       در پي لشكركشي هاي افغانان در دهه 
افول شديد شد و در دوره پس از آن و در زمان جنگ هاي داخلي و فئودال ، بخش 

 به هند ، "ن بويژه قشر توانمند از ايران مهاجرت كردند و عمدتاچشمگيري از ارمنيا
سپس بخش اعظم ارمنيان ساكن در ايران در . عراق و كشورهاي عربي و روسيه رفتند 

  36.محل باقي ماند و در استان هاي مختلف مقيم شدند

مهاجرنشين  ) 1711 مه 22مورخ ( هنري مارتين ميسيونر  انگليسي          به گواهي 
ارمني در سواحل خليج فارس در بوشهر وجود داشته و خود مهمان يك خانواده 

 در بوشهر داراي كليسا و كشيش 1711ارمنيان در سال . ارمني در آنجا بوده است 
 بازرگاني ايجاد كردند از بازرگانان ارمني جلفاي نو زماني كه با هند مناسبات. بودند 

 انگليسيان از اين بندر دور 1763بندرعباس استفاده كردند ليكن  زماني كه در سال 
   37.شدند ، بازرگانان ارمني نيز در پي آنان در بوشهر مستقر شدند

كليه . ين سالها در ميان ساكنان روستايي ارمني نيز جابجايي صورت گرفت        در ا
روستاييان ارمني نواحي لنجان و آلنجان در نزديكي جلفاي نو به سمت غرب و جنوب 

در دهه بعد بسياري از . غربي يعني به فريدن ،بروجرد و چهارمحال جابجا شدند 
به نواحي همسايه كمره و كزاز خانواده هاي روستايي ارمن از بربرود و جاپلق 
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در جريان اين جابجايي مساكن جديد ارمني نشين ايجاد شدند و يا . مهاجرت كردند 
  38.آنانكه قبال موجود بودند پر جمعيت تر شدند 

ت يافتن منازعات و جنگهاي در دوران شد. م18       ارمنيان ايران در نيمه دوم سده 
 كشته شد، در شرايط بسيار سختي 1747فئودالي و در زماني كه نادرشاه افشار به سال 

  . زندگي مي كردند

زور شمشير خان ها از يك سو، سايه مرگ از سوي . م18       در نيمه دوم سده 
آزار و اوباش و اراذل ، ماليات و باج سنگين از سوي مقامات خود سر و شكنجه و 

اذيت از طرف مأموران ماليات و به بيان بهتر باجگيران حكومت بر ايران زمين چيره 
 ميزان ماليات فوق العاده اصفهان و جلفاي نو بالغ به 1753درسال . 39شده بود
ر اصفهان حاكم شدند از  تومان بود و چندي بعد از آن ، زماني كه افغانان ب60000

    40.  تومان اضافه نيز طلب كردند1800اهالي جلفاي نو 

گروهي ميسيونر كاتوليك تالش . م18       در شرايط نابسامان ارمنيان در سده 
 مستقر شده كردند از آن اوضاع استفاده كنند ، اينان از زمان شاه عباس در ايران

چندين هيئت ميسيونري  در ايران وجودداشت از جمله اگستينيان كه در آغاز . بودند 
. تحت حمايت پادشاه پرتغال بودند ولي بعد ها مورد پشتيباني پادشاه اسپانيا در آمدند

هيئت كاپوچينيان و ژزوئيت ها كه در حمايت پادشاه فرانسه فعاليت مي كردند ، 
آن بخش از  . 41ز سوي پاپ رم پشتيباني مي شد و جز اينها هيئت كارمليت كه ا
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. ارمنيان ايران كه با جهان كاتوليك در ارتباط بودند به همين آيين نيز در آمدند 
  . ليكن پس از آن فعاليت هاي ميسيونر ها قرين موفقيت نبوده است

متحمل رويدادها و دگرگوني هاي . م19 سده 20-30ي ايران در دهه هايجامعه ارمن
بخشي از خاك ارمنستان .  م 1828به موجب پيمان تركمانچاي در سال . جديدي شد 

 هزار نفر ارمني از استان هاي شمالي ايران خا رج  و 45به روسيه ضميمه شد و حدود 
    42.در استان هاي ايروان و نخجوان اسكان يافتند

. ارمنياني كه در ايران ماندند عمدتا در استان هاي جنوبي و شمالي زندگي مي كردند
جلفاي نو كماكان مركز ارمنيان جنوب بودند و ارمنيان ساكن در فريدن ، كروند 

  . ابع آن بودند،چهارمحال ، بربرود ، همدان ، شيراز ، كمره ، كزاز ت

 مركز ارمنيان شمال از كليساي تادئوس مقدس به تبريز انتقال يافت 1833پس از سال 
و پس از آن تبريز مركز مذهبي ارمنيان ساكن در خوي ، ماكو ، سلماس ، اروميه ، 

  . قره داغ ، مراغه و ديگر جاهاي استان هاي شمالي گرديد 

روبه افزايش سريع نهاد و مهاجرنشين هاي . م19      جمعيت ارمنيان در نيمه دوم سده 
توام با . م20در اوايل سده . جديدي در مشهد ، كرمانشاه و ديگرجاها تشكيل شد 

توسعه فعاليت هاي صنايع نفت مهاجرنشين هاي ارمني در جنوب بويژه در آبادان ، 
  43.اهواز ، مسجد سليمان و ديگر جاها بوجود آمد

بخشي از جمعيت ارمني نواحي جنوبي درنواحي مركزي . م17-19 سده هاي   در
  .تمركز يافتند و چند ناحيه جديد براي خود پديد آوردند
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و ) با مركز تبريز ( در اثر پروسه تاريخي مهاجرت ارمنيان ايران به دو بخش شمالي 
حفظ . م20سده  40اين تقسيم بندي تا دهه . تقسيم شدند) با مركز جلفاي نو ( جنوبي 

  .شد

در پي افزايش جمعيت ارمنيان تهران تقسيم بندي ياد شده دچار تحول شد و در دهه 
 ناحيه جديدي بوجود آمد كه مركز آن تهران بود و نواحي نزديك آن 1940

 1946به سال .همچنين نواحي جنوب شرقي و شمال شرقي نيز به آن پيوستند
ز شد و آنان با شتاب خود را به تهران مي مهاجرت بزرگ ارمنيان به ارمنستان آغا

رساندند تا عازم ارمنستان شوند ليكن تنها بخشي از آنان در اين كار موفق شدند و بقيه 
  .بناچار در تهران ماندند و اكثريت جمعيت ارمني كنوني تهران را تشكيل دادند

به . تند  نفر  مي زيس80000 تعداد 1890 ارمني اما در 20000 حدود 1851در سال 
پس از وقوع انقالب اسالمي در سال .  نفر مي رسيد 200000 شمار آنان به 1978سال 

 بويژه در پي جنگ طوالني ايران و عراق جمعيت قابل توجهي از آنان ايران را 1979
  .ترك وبه كشورهاي اروپايي و آمريكا  مهاجرت كردند

عي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي             ارمنيان در همه دوره ها در زندگي اجتما
  .ايران شركت فعال داشته اند 

در .          اكنون جوامع ارمني ايران از سوي شوراهاي خليفه گري رهبري مي شود 
مجموعه مقررات مربوط به احوال شخصيه و وراثت ارمنيان " دولت ايران 1935سال 

هاي اسقفي ارمني ايران تابع  حوزه 1956تا سال .  را مورد تائيد قرار داد "ايران 
مقرجاثليق كل كليساي ارمني در اچميادزين ارمنستان بودند پس از آن در پي 
رويدادهاي سياسي غرب و شرق و صف بندي جديد آنها تحت حاكميت جاثليق 

: در ايران سه حوزه اسقفي وجود دارد . كيليكيه مستقر در بيروت قرار گرفتند 



  ١٦

تهران ، جنوب ايران و هند ) بامركز تبريز (آذربايجان ) خليفه گري (حوزه اسقفي 
كليساهاي ارمني كاتوليك ، پروتستان ، جمعيت برادري ، ). با مركز جلفاي نو (

ادونتيست و كليساي جماعت رباني كه پس از انقالب فعال شد در ايران وجود دارند 
  . وكار مي كنند

 از حق داشتن 1905-11 درسالهاي        جامعه ارمني ايران در پي انقالب مشروطه
پس از استقرار جمهوري اسالمي ، همان .نماينده در مجلس شوراي ملي برخوردار شد

 قانون اساسي جمهوري اسالمي 64بر اساس ماده . حقوق به قدرت خود باقي ماند 
از سوي ارمنيان (و نماينده در مجلس شوراي اسالمي هستند ،ارمنيان داراي د44ايران 

 همان قانون پيشبيني 13آزادي مذهبي آنان نيز در ماده ). ساكن در جنوب و شمال 
     45.شده

     اكنون اكثريت جمعيت ارمنيان ايران در تهران ، سپس در جلفاي نو ، تبريز ، 
هد ، كرمانشاه  ، شيراز ، گرگان ، رشت ، شاهين شهر و اروميه ، قزوين ، اراك ، مش

  .  اهواز زندگي مي كنند 
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