
  

  

  

  

  

   نزد ارمنيان ايرانتعليم و تربيت

  

  ماريا آيوازيان

  ت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي عضو هيئ

  
  

  مقدمه

 اجتماعات گوناگوني در شهرهاي مختلف ايران ،ارمنيان مهاجر پس از استقرار و سكونت در ايران
تري بيشيشتر داراي مراكز تحصيلي  مراكزي كه به علت دارا بودن نفرات بترين مهم. تشكيل دادند

 تبريز و ،اجتماعات ارمني ايران در جلفاي نو و اصفهان. آمده استدر اين مقاله ترتيب  بهبود 
 ،) اهواز، آقاجاري، مسجد سليمان،آبادان( شيراز، جنوب ايران ، همدان،تهران و حومه ،حومه
 اين پژوهش به علت ة كاملارائ  اينكهتوضيح . استيافتهل يتشك قزوين و مشهد ، انزلي،رشت

كمبود منابع و مآخذ مقدور نبوده و تا حد امكان حتي در يك سطر مراكز تعليم و تربيت ارمنيان 
 و اند ه زيرا منابع اين تاريخ را آوردآمده به تاريخ مسيحي ،تاريخ افتتاح مراكز .ايران ذكر شده است

 تاريخ هجري ،در جاهايي كه منابع .وده استتبديل آنها به تاريخ هجري شمسي به عللي مقدور نب
  . به همان صورت قيد شده استاند هشمسي را داد
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   تاريخي ةمختصري از گذشت

از ديرباز همواره وجود داشته و شايد تعدادي ارمني نيز از همان روابط ميان ارمنستان و ايران 
عنوان مبدأ تاريخي به   تأكيد شده بهر آناما آنچه بسيار ب. اند هي دور در ايران سكونت داشتها زمان

. آيد، مهاجرت و سكونت ارمنيان در ايران، در دوران حكومت شاه عباس اول است ميحساب 
  . بعد از شاه عباس نيز چندين بار تكرار شده استها البته گفتني است كه اين مهاجرت

ام كردند و حكومتي ي در مقابل حكومت عثماني قها كه جاللي  زماني،اواخر سدة شانزدهم در  
هرج و مرجي تشكيل دادند و شروع به تجاوز و غارت بخش آسيايي تركيه و نابسامان و پر
 آغاز مهاجرت ساكنان آن نواحي به ديگر كشورها كه امنيت در آنجا حاكم بود، ،ارمنستان كردند

  .شد
بيك، ) نظر ( نازار،بيك  گنجه و شاماخ به سركردگي ساروخان ،مهاجران ارمني از قراباغ  

همچنين تمام ساكنان چهار .  مليك هايكاز و ديگران به ايران آمدند، مليك سوجوم،جالل بيك
شاه عباس آنان را پذيرفت و در اصفهان و  .روستاي دو واليت دشت و ديزاك به آنان پيوستند

ا ديدن اين ب.  پيروي كردندها هدر آن زمان ارمنيان ديگري نيز از اين گرو. اطراف آن سكونت داد
پس از مشورت تصميم گرفتند براي نجات ِست  يق ارمني يعني داويد و مليكوضعيت دو جاثل

  .ارمنيان با شاه عباس وارد گفتگو شوند و از وي كمك بطلبند
مانويل و ي ها اسقف به نام ِست همراه دو  جاثليق مليك،براي عملي ساختن اين منظور  

چند  .ز طرف ارمنيان اصفهان مورد استقبال شايان قرار گرفتندآستواتسادور به اصفهان رفتند كه ا
شاه . رو شد هروز بعد، جاثليق پيشنهاد خود را با شاه عباس در ميان گذاشت و با موافقت شاه روب

تقاضاي كمك و مساعدت ارمنيان از شاه براي نجات از  .ي زيادي در اين زمينه به آنان دادها هوعد
 فكر انداخت كه موضوع كوچاندن ارمنيان را به ايران در سر بپروراند و ظلم جالليان، وي را به

ة عملي شدن اين نتيج. فوايد حاصل از آن را سبك و سنگين كند و آن را به نفع ايران ارزيابي كند
  :دو چيز را در پي داشته باشدتوانست  فكر، مي
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شد،  ميتبديل ني باير و ويرانه اول اينكه ارمنستان پس از مهاجرت ارمنيان به ايران به سرزمي  
 ايران از  ونمود ميي ساالنه به ايران غيرممكن ها ه نگهداري سپاه و ارتش در آنجا و حملدرنتيجه

  .ماند ميدست اشرار ترك در امان 
 هنرمندان و صنعتگران ماهري بودند و قادر به رونق ، بازرگانان موفق،دوم اينكه ارمنيان  

در اينجا گفتني است كه هر دو نظر شاه عباس با كوچاندن . ايران بودندبخشيدن به تجارت و هنر 
  .ارمنيان به ايران تا حد زيادي به حقيقت پيوست

.  شاه عباس وضع نابسامان كشور را بهبود بخشيد،عنوان پايتخت پس از انتخاب اصفهان به  
 در سالوي .  شدپيروز علي پاشا  از طريق آذربايجان به عثمانيان حمله برد و بريسپس با سپاه

 و در وهلة اول دستور داد تا مهاجران آن نواحي از جمله ارمنيان را به كرد تبريز را اشغال ١٦٠٣
  .كوچ دادندآباد  ن را به اصفهان و بخشي را به فرحپيرو آن بخشي از ارمنيا. كوچ دهنداصفهان 
ق اتفاد كه شاه از جلفا راهي  زماني اتفا،دومين كوچ. اين اولين كوچ ارمنيان به ايران بود  

به اطراف فرستاد  سردارچند نخجوان شد و آنجا را تصرف كرد، سپس ايروان را محاصره كرد و 
 را  منطقهخان بود كه واليت چند وردي يكي از آن سرداران اهللا. تا آن نواحي را نيز تصرف كنند

همراه را به يست و سه هزار نفر بود  و تنها ارمنيان آن نواحي كه تعدادشان بالغ بر بدست آورد به
اد كه تعدادي از آنان را در شاه عباس دستور د. د دايشان به شاهين كوچها ه دارايي و گل،اسباب
قصد وي اين بود كه شهرها و . جا سكونت دهند و بقيه را در كاشان و اصفهان سكنا دهند همان

قادر به نگهداري و استقرار ارتش خود در  ها روستاهاي آن نواحي را غير مسكوني سازد تا عثماني
  .آنجا نباشند

 به قارص رفت و ،كه شاه عباس متوجه شد كه اشغال ايروان به طول خواهد انجاميد زماني  
. جا كرد  اشغال كرد و ساكنان آنجا را جابه، بودها والياتي از ارمنستان را كه تحت سلطة عثماني

شاه به ). م١٦٠٤(آيند  مي با وي ةاه عثماني براي مقابلناگهان خبر رسيد كه سينان پاشا با سپ
به اجرا  ، در فكر خود پرورانده بودها اي را كه مدت بازگشت و نقشه) آقجاقاال(نداگرد يروا

  .گذاشت و آن كوچاندن ارمنيان به ايران بود
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حركت حال به اين منظور ابتدا بزرگان ارمني را نزد خود خواند و گفت كه سپاه عثماني در   
ام دانيد كه جنگ درخواهد گرفت و اين به ضرر شما تم ميشما به سوي سرزمين شما است و 

تر آن است كه شماها زحمت چند روز راه پيمودن را به خود  نظر من صحيح خواهد شد، لذا به
  .دوباره به سرزمين خود برخواهيد گشت ،بدهيد و به ايران برويد و پس از جنگ

دستور داد تا تمامي ساكنان را ، بزرگان را خوش نيامد،  اين پيشنهادوي چون متوجه شد كه  
اما وسايل موجود براي . تر به ايران ببرند د حركت داده و به سرعت هرچه تمامي خوها از مكان

  .نمود ميانتقال آن همه نفر در عرض سه يا چهار روز كافي نبود و اين امر غير ممكن 
ولي مأموران بدون در نظر گرفتن .  بودشواربس د  كاري،گذشتن از رود عظيم ارس  

بدين ترتيب صدها هزار .  آنان را از ارس به طرف ايران حركت دادند،شت مردموح و ها دشواري
 شدند و در اين راه تعداد زيادي نيز به هالكت رسيدند  دادهنفر از رود ارس به طرف ايران كوچ

  .كه اين تعداد افزون بر صدها هزار نفر بود
ة رودخانه و سپس بخش اول از كنار. به سه بخش تقسيم شدند ،كه از ارس گذشتندافرادي   
 خلخال و طارم آورده شدند كه چهار ،العبور كوهستان گذشتند و به اهر، مشكين ي صعبها از راه

نشينان و شهر) ارمنستان(بخش دوم كه ساكنان جلفاي قديم  .ماه زمستان را در آنجا گذراندند
فرا رسيد همه را به كه بهار  سپري كردند و نجا آبه تبريز منتقل شدند و زمستان را در ،بودند

  ).م١٦٠٥ (دند دااصفهان و همدان كوچ
آيد كه  مي ولي از ظواهر امر چنين براند هباره به ما نداد مورخان اطالعات جامعي در اين  

ين به اصفهان و اطراف آنجا بردند و از راه زنجان و قزو ،كساني را كه در تبريز سكونت داده بودند
و طارم ساكن بودند از راه زنجان به همدان و اطراف آنجا  خلخال ،آناني كه در اهر، مشكين

  .كوچانده شدند
پس از اين .  به شيراز بردندخان، تعداد پانصد خانوار از آنان را وردي به درخواست اهللا  
ارمنستان بازگردند كه  گذاشتند تا به كشور خود، تعدادي از مهاجران پا به فرار، ها جايي جابه

آوري فراريان سپاه فرستاد  اطالع يافت و براي دستگيري و جمعبيك از اين حركت  تهماسب قلي
. آوري كردند كه جاثليق داويد هم جزو آنان بود ه تعدادي از ساكنان آن حوالي جمعو آنان را همرا
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منيان ساكن آنجا را نيز به آنها ملحق تعداد بسياري از ارتقال دادند و سپس آنان را به قزوين ان
  .كردند
يل كردند و حدود هزار هم سپاهي به ارمنستان گس  باز،١٦٠٨پس از سه سال يعني در سال   

  .آوري و به اصفهان آوردند خانوار جمع
ه بود، پاشا به ايران و اشغال تبريز كه به فرمان سلطان احمد انجام گرفت  ة خليلپس از حمل  

هم به   شاه عباس باز١٦١٧پيرو اين اتفاقات در سال . تعداد بسياري از ارمنيان به اسارت درآمدند
ارمنستان لشكر كشيد و فرارياني را كه از اصفهان گريخته بودند جمع كرد و دستور داد تا تمامي 

ن را از اطراف و اكناف وي تنها به اين كار قانع نشد و ديگر ارمنيا. آنان را به اصفهان بازگردانند
رود اسكان  آباد يا گبرآباد در كنارة زايندهد و تعدادي را در گور داكشور جمع كرد و به ايران كوچ
  .آباد و اطراف آن فرستاد داد و بقيه را به مازندران و فرح

 تعداد اين ، هفدهمةمورخ ارمني سد (Arakel Davriznetsi) )تبريزي(آراكل داوريژتسي   
 ده هزار خانوار ذكر كرده است و به قول وي سه يا چهار بار ديگر نيز ارمنيان به اصفهان و گروه را

  .ده شدند دااطراف آن كوچ
پس از اينكه شاه عباس به منظور خود رسيد شروع به ابراز محبت و لطف نسبت به   

زرگان ارمنيان خصوص اصفهانيان را بيش از حد مورد توجه قرار داد و حتي با ب همهاجران كرد و ب
برد و براي مشاوره با آنان  ميبه نشست و برخاست پرداخت و در سفرهايش آنان را همراه 

داشتند كه به تجارت منتهاي سعي خود را بر آن  ،ارمنيان در اثر اين توجهات. شد ميصحبت  هم
 ،ي اطراف را آباد كردهها  همه ثروتمند شدند و اصفهان و دشت،پيرو آن. رونق بخشند

 در اثر اين .انداز زيبايي ايجاد كردند چشم آن شهر و اطراف آن درشكوه ساختند و ي باها ساختمان
  .و اروپا شد روسيه ، تركيه،رونق اصفهان يكي از مراكز مهم تجاري مابين هند

شود وقتي شاه  ميگفته . در اين راستا روايتي است كه بازگو كردن آن خالي از لطف نيست  
بندند، دستور داد تا  ميكه ارمنيان جلفا دل به محل سكونت جديد خود نعباس متوجه شد 

 ، تخريب كرده راترين كليساي ارمنستان و جايگاه جاثليق بود كليساي اجمياتسين كه اولين و مهم
 كليساي جديدي براي ارمنيان بسازند تا ها ي ساختمان آن را به ايران بياورند و با آن سنگها سنگ
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كه اين  زماني .ي گذشته را فراموش كرده، به جلفا و كليساي جديد وابسته شوندها آنان وابستگي
ي ها اي از حكاكان عكس شاه عباس را روي يكي از سنگ خبر به ارمنستان رسيد، شبانه عده

كه مأموران براي بردن   و زمانيحكاكي كردند ،كليساي اجمياتسين در طرف چپ ورودي كليسا
مي احترا دهيم كه نسبت به شاه بي ميما اجازه ن«دند به آنان گفته شد كه كان رسي به آن مها سنگ

 تعدادي سنگ از حياط درنتيجه .»شود و كليسايي كه عكس شاه بر آن حك شده تخريب گردد 
 در حياط ها اكنون اين سنگ. كليسا به ايران آورده شد تا با آن كليسايي جديد در جلفا ساخته شود

  .قرار دارد) گورگ مقدس(» سورب گورگ«كليساي 
 جوامع ارمني در آن ،كه گذشت پس از استقرار ارمنيان در شهرهاي گوناگون ايران چنان  

 و  دبستان،ي كليسايي، كودكستانها وجود آمد كه هركدام كليسا يا كليساها و آموزشگاه شهرها به
  .دبيرستان داير كردند

  . مورد نظر است كه به آن خواهيم پرداختدر اين مقاله تعليم و تربيت نزد ارمنيان ايران  
ل شده بود و تعليم و ي ارمنيان ايران در جلفاي نو، تبريز و تهران تشكات اجتماعترين بزرگ  

  .تربيت و مراكز آموزشي اين مناطق از اهميت شاياني برخوردار بوده است
  .پردازيم ميدر اينجا به شرح هركدام از اين اجتماعات   

  
  جلفاي نو

مدارس جلفاي نو در كليساي وانك و ديگر كليساها داير شد كه به مدارس كليسائي  اولين
آمنا پركيچ (» سورب آمنا پركيچ«توان از  مياز مراكز آموزشي معروف سدة هفدهم . معروف بود

 به اعتبار فراواني ، توسط خاچادوركساراتسي جاثليق آن زمان١٦٢٠نام برد كه در سال ) مقدس
  .اين مركز كار خود را تا پايان سدة هفدهم ادامه داد. شد ميناميده » دانشگاه«ي دست يافت كه حت

 توسط خانم وارواره كانانيان به ياد همسرش گورگ ١٩٠٣در سال » گورگ كانانيان «ة مدرس-
  . بوده است١٩٠٥افتتاح رسمي مدرسه در سال . تأسيس شد ،كانانيان
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 تحصيالت تنها براي پسران ميسر بود و ،نوزدهمدر اينجا گفتني است كه تا نيمة دوم سدة   
 تعليم ها هدختران در صورت تمايل در منزل توسط معلمان خصوصي و يا در ديرها توسط راهب

  .ديدند مي
كاترين (يساي سورب كاتارينه  دير كلة در محوط١٨٥٨در تاريخ اول اوت  براي اولين بار -

در سال بعد، چندين كالس به آن . رو شد هراوان روب دخترانه افتتاح و با استقبال فةمدرس) مقدس
» شهربانو«و » روشنك«ي ها  به نام١٩٤١ -١٩٤٠دبستان و دبيرستان اين كليسا در سال . افزودند

  .ناميده شد
  .زبان نيز پذيرفته شدند شاگردان فارسي  ، در اين مراكز و مدارس پسرانه١٩٤٠پس از سال   
  :از دديگر مدارس سدة نوزدهم عبارتن  

 توسط ١٨٤٠در سال ) مريم مقدس(» سورب آستواتساتسين«ة كليساي اي در محوط  مدرسه-
  .داد مي به كار خود ادامه ١٨٨٠هاروتيون آبكاريان ساخته شد كه تا سال 

و تا شد  تأسيس ١٨٣١كه در سال ) استپانوس مقدس(» سورب استپانوس« كليسائي ة مدرس-
  . به كار خود ادامه داد١٨٥٣
  . داير بوده است١٨٨٠ تا ١٨٥٣كه از سال ) ميناس مقدس(» سورب ميناس« كليسائي ةدرس م-

 دولتي وزارت فرهنگ آن زمان، در ة برنام١٩٣٥در اينجا الزم به ذكر است كه از سال   
 ، به علت تغييرات در روال حكومتي١٩٧٩مدارس ارمني نيز به اجرا گذاشته شد و در سال 

ل تغيير كرد و باز شد كه پس از چندين سا مي به زبان فارسي تدريس دروس ديني در اين مدارس
 .هم به زبان ارمني برگردانده شد

  .روزي كه مربوط به كليساها بود، داير شد  مدارس شبانه،١٩٢٠ -١٩٠٧ي ها  در سال-
عنوان   به شكل مدارسي دولتي باقي ماند و در آن تاريخ به،١٩٥٥مدارس ارمنيان تا سال   

منيان تبديل به مدارس  باز هم مدارس ار١٩٧٩در سال . شدملي به ارمنيان برگردانده مدارس 
  .ت به اين مدارس محروم شدندبستي شد و آنان از تمام حقوق خود ندول
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ترتيب   دخترانه و پسرانه تقسيم شد و به مدارس جلفاي نو به١٩٨١ -١٩٨٠ از سال تحصيلي -
 ،»آرمن«نام   ابتدايي دختران و پسران به،»ريگور كانانيانگ«نام  نه بهآمادگي و كودكستان ارام

  .ناميده شدند» كانانيان«ة دختران و راهنمايي و متوسط» كاراپتيان«نام  ة پسران بهراهنمايي و متوسط
تحت آموزش  در مدارس جلفاي نو چهارصد و دو نفر محصل ١٩٠٠ -١٨٩٩درسال   
  . نفر رسيد١٥٠٠تعداد به  اين ،سپس در اثر ازدياد ساكنان. ندا بوده
» آموزشگاه مركزي ملي«نام  يسايي را در جلفا يكي كردند و به كلة سه مدرس١٨٩٣ در سال -

  . منتقل كردندجديديناميدند و به ساختمان 
 خانم وارواره كانانيان تأسيس شد و از سال ةوسيل ن كودكستان ايران در جلفاي نو به نخستي-

 -١٩٨٠چنانچه گذشت در  پس از چندي،. ناميده شد» كوروش كبير«نام   تا چندين سال به١٩٧١
  .نام اول خود بازگشت   بازهم به١٩٨١
آموزان  دانش شروع به كار كرد و تعداد ١٨٧٥سابق در سال » هايكازيان«يعني »  آراميانةمدرس «-

  .آن هشتاد نفر بودند
  

  تبريز و حومه 

 هزار نفر، ١٩٣٥ -١٨٣٥جوديت خود يعني در تبريز طي يكصد سال مو» آراميان« مدرسة -
  . تحويل جامعه داده است،آموز در مراحل ابتدايي التحصيل و چهار هزار دانش فارغ
تعداد .  تأسيس كردشنام تومانيان به ياد مادر را خيري به ١٨٨٧در سال » آنايان«ة  دخترانةمدرس -

  .شاگردان آن بين دويست و پنجاه تا سيصد نفر بوده است
  .شده است مي مدرسه با كمك مالي ارمنيان جاهاي مختلف اداره اين
 ليالواي تبريز در ة در محل١٨٩٥كه برادران تومانيان در سال »  تاماريان-هايكازيان «ة مدرس-

  .ن را تأسيس كردندآ) سركيس مقدس(يساي سورب ساركيس حياط كل
 طور  بهتأسيس شد كه» يانهايكاز«ة  مدرس١٨٧٠ آن از اين قرار است كه در سال ةتاريخچ  

چهار سال . طور رسمي شروع به كار كرد  به١٨٧٥ -١٨٧٤ سپس در سال ،شد ميخصوصي اداره 
 سپس در ،تأسيس شد» تاماريان«ة  دخترانة جنب ساختمان آن، مدرس٨٠ -٧٩بعد از آن در سال 
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نام  ان، بهدارس نزد آموزش و پرورش زماين م.  به ساختمان جديد نقل مكان كردند١٨٩٥سال 
  .معروف بوده است» اسدي«
 و نهايتاً هفت  مدارس تبريز و سلماس چهار كالس و شش كالس، تا اواخر سدة نوزدهم-

 ، لذا روشنفكران و رهبران اين نواحي،آموزان كافي نبود  داشتند كه در آن زمان براي دانشكالس
آموزان كل   تبريز بلكه متعلق به دانشآموزان براي دانشبه فكر تأسيس دبيرستان افتادند كه نه تنها 

اكنون ساختمان آن يكي از بناهايي است كه ارزش . آذربايجان باشد و از ديگر نقاط شاگرد بپذيرد
  .تاريخي دارد

 تشكيل شد و اين امر چندين سال به يبراي تأسيس چنين مركزي جلسات مشورتي فراوان  
» ة مركزي اجتماع ارمنيان آذربايجانمدرس«نام  مركزي به ١٩٠٩خره در سال طول انجاميد تا باأل

افتتاح شد كه از شهرهاي گوناگون ايران و حتي از قفقاز شاگرداني براي آموزش به اين مركز 
  .مراجعه كردند و به تحصيل پرداختند

ي ها هترين مراكز تحصيلي ارمنيان شد و چهر  و مهمترين بزرگكي از در آينده اين مركز ي  
  .ندالتحصيل شد  ارمني از آنجا فارغنامي
علت مهاجرت ارمنيان از تبريز، تعطيل شد و مجدداً در سال  اين مركز پس از مدتي به   
  . به علت بازگشت مهاجران بازگشايي شد١٩١٧ -١٩١٦
 اين مركز تعطيل شد و متأسفانه مركزي چنين مهم ، به دستور رضاشاه١٩٣٧ -١٩٣٦در سال   

» سروش« نام آن به ،شاه اتفاق افتادس از بازگشايي كه پيرو تبعيد رضا پ. ددابه كار خود پايان 
 و مدارس ارمنيان سراسر ايران به همين ها م آموزشگاهدر اينجا گفتني است كه تما.  كردتغيير پيدا

  .سرنوشت دچار و سپس بازگشايي شدند
ان ارمني در آموز دانش در تبريز مدارس گوناگون آمريكايي وجود داشته است كه بسياري از  

  .شود مي كه در اينجا به آنها اشاره اند هآنجا تحصيل كرده و فارغ التحصيل شد
  »مموريال« دبيرستان -
  مدرسه دخترانه آمريكايي  -
  ها مدرسه كاتوليك -
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  :ان ارمني نيز در آنجا مشغول تحصيل بودندآموز دانشاز ديگر مدارس غير ارمني كه 
 بود كه آموز دانش تعلق داشت و داراي ششصد ها كه به كاتوليك» وشيروانان«ة دبستان پسران -

  ؛تعداد بيست نفر از آنان ارمني بودند
 داشت آموز دانش بود و تعداد ششصد و پنجاه ها كه متعلق به كاتوليك» سينا ابن«ة دبستان دختران -

  ؛كه سي نفر از آنان ارمني بودند
  .ان ارمني بودندآموز دانش بود و تعداد كمي از ها يكه متعلق به انجيل» نور« دبستان -

 ارمني در مدارس دولتي و يا آموز دانشدر اينجا بايد اضافه كرد كه در تبريز تعدادي   
  .اند هخصوصي مشغول به تحصيل بود

  
   و مدارس تبريز ها ديگر كودكستان

   و دبستان خانم شوشانيك خانازادي؛ آمادگي، كودكستان-
و تا سال شد  توسط خانم آستقيك هاكوپيان تأسيس ١٧١٧كه در سال » گاسپار« كودكستان -

  ؛ به كار خود ادامه داد١٩٤٨
  . برقرار بود١٩٣٦در تبريز كه تا سال » قاال«ة  كودكستان محل-
  

  تهران و حومه 

 خانواده بودند كه كودكان ١٠٠ ارمنيان تهران حدود ، تا تأسيس اولين مدرسه،١٨٥٠ي ها در سال
  .فرستادند مي ،شد ميي راهبان كليسا تشكيل ها د را براي تحصيل به مدارسي كه در اتاقخو

آموختند كه توسط كمك  ميي مقدس ها  خواندن و نوشتن را از روي كتاب،شاگردان  
توان  مييي كه در كليساي وانك جلفاي نو آموزش ديده بودند و يا توسط معلمان زن كه ها كشيش

  .شد ميند، تدريس گفت سواد كافي نداشت
نام داشت و آن » هايكازيان« در تهران داير كردند، ١٨٧٠ سال اي كه ارمنيان در  اولين مدرسه-

  .زماني بود كه هيچ اقليتي در تهران مدرسه نداشت
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) تاجر(ي ميكائيل ماركاريان ها به نامشد  اداره مي اجتماع ارمنيان تهران توسط سه نفر ةمدرس  
به تهران نقل مكان كرده بود، هوسپ گاسپاريان كه در دمشق متولد ) طنطنيهقس(كه از استانبول 

ده بود و  و از بغداد به تهران آمرساندهشده و تحصيالت خود را در تركيه سپس اتريش به پايان 
 ،اين سه. بازرگانيان بود كه رياست تلگرافخانه را به عهده داشت) شارل(سومين نفر كاراپت 

» هايكازيان«نام  كردند كه پيرو آن اولين مدرسه بهتأسيس » ة سوادآموزيمؤسس«نام  اي به مؤسسه
 ارمنيان تهران جامعةدر آن زمان .  داير شد، دروازه قزوين تهرانةي كليساي محلها در يكي از اتاق

گورگ (يكي كليساي سورب گورگ  ارامنه در نزدة ياد شده يعني محلةاكثراً در نزديكي محل
  . زيستند ميشهر تهران در جنوب ) مقدس

اهدا نمود كه اين سكوني خود را براي تأسيس مدرسه،  خانمي اهل قراباغ منزل م١٨٧٠ در سال -
زميني در از چهارده سال با فروش آن خانه،  تا پس اشتكار ماجراهاي بسياري را پشت سر گذ

  . خريداري شد، اصول صحيحةاي بر پاي وازه قزوين به منظور ساختن مدرسهدر
ة دخترانه و پسرانه  به مدرس١٨٨٣ در سال ،ذكر شدكه ماجراي گشايش آن » هايكازيان« دبستان -

 سال به ٢ اولين دبستان دخترانه در تهران تأسيس شده بود كه پس از ١٨٨١در سال . تبديل شد
ة دخترانه را نداشت،  تدريس در مدرسةدوران مرد اجازدر آن .  تعطيل شد،علت نداشتن معلم زن

  .تغيير كرد و تبديل به دبستان دخترانه و پسرانه شد» هايكازيان«به اين دليل وضعيت دبستان 
التحصيالن خود را ارائه داد و چون از   اولين دورة فارغ١٨٧٨در سال » انهايكازي«دبستان   
التحصيل شدند  ي مشهوري از اين مدرسه فارغها هبااليي قرار داشت، چهرصيلي در سطح نظر تح
  .ندتأثيرات فراواني داشت ،در بهبود زندگي اجتماعي و تحصيلي ارمنيانكه 
ة  قزوين به محلة دروازة پس از تغيير محل سكونت تعداد كثيري از ارمنيان تهران از محل-

، فردوسي فعلي، الدوله در خيابان عالءدرنتيجه. رسيد مينظر  آباد، وجود يك مدرسه الزم به حسن
  . كالس تأسيس شداي متشكل از چند مدرسه

كليسا خريداري ، زميني به قصد ساختن   فعليمي جمهوري اسال، در خيابان نادري١٨٨٠ درسال -
 سه كالسه بود و اين مدرسه. تأسيس شد» داويديان«نام  اي به شده بود كه در آن مكان مدرسه

  .شد ميمحسوب » هايكازيان«بخشي از مدرسة 
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ن رضاشاه تعطيل شده بود، پس از تبعيد وي در سال تحصيلي كه در زما» داويديان« دبستان ملي -
 خواسته شد تا نامي فارسي براي آن وقتاز جانب وزارت فرهنگ .  بازگشايي شد١٩٤٣ -١٩٤٢

  .تغيير يافت»  داويديان-كوشش« نام دبستان به درنتيجه ،مدرسه انتخاب شود
ي جنب ها  اتاق،بدين ترتيب.  شد دو دبيرستان دخترانه و پسرانه به آن افزوده١٩٥١در سال   

به پسران و براي دختران چند را ) ة سابقالسلطن قوام(ريم مقدس در خيابان سي تير كليساي م
) نادري سابق(يابان جمهوري اسالمي تر از خ بان پايينرا كه در همان خيا» سپهر«كالس از دبستان 
  .ندبود، اختصاص داد

 در همان محل سابق در ١٩٥٨ -١٩٥٧در سال » يان داويد-كوشش «ة دبيرستان ملي پسران-
  .ساختماني جديد شروع به كار كرد

زبانان بود، در   دبستان فارسي١٩٤٣ -١٩٣٧كه تا سال » سپهر «ة دبستان ملي دخترانه و پسران-
  .ي ابتدايي دختران شدها ادغام و محل تشكيل كالس»  داويديان-كوشش« در دبستان ١٩٤٣سال 
 در خيابان جمهوري اسالمي ١٩٥٣كه ساختمان آن در سال » مريم يان «ة دختران دبيرستان ملي-
 خيابان آقا شيخ هادي توسط آقاي سركيسيان كه به ياد دخترش مريم آن را بنا كرده ،)شاه سابق(
  .شروع به كار كرد ،بود
 ٢٠٠٢در سال .  در مجيديه تأسيس شد١٩٥٧ -١٩٥٦در سال » آرارات«ة  دبستان ملي پسران-

  . دبستان و راهنمايي دخترانه نيز به آن افزوده شدةدور
الدين   در خيابان سيد جمال١٩٥٨ -١٩٥٧در سال » حق نظريان «ة دبستان ملي دخترانه و پسران-

  . به كار خود ادامه داد١٩٧٥ -١٩٧٤تأسيس شد و تا سال ) آباد باال وسفي(اسدآبادي 
 سال ٢٦ به مدت ١٩٦٨ تأسيس و تا سال ١٩٤٢ر سال د» دانايي«ة  دبستان ملي دخترانه و پسران-
  .ملحق شد» آراكس« به دبستان ١٩٦٨ر بود و در سال داي
آباد  يوسف(الدين اسدآبادي   جمال در خيابان سيد١٩٦٩ -١٩٦٨در سال » آراكس« دبستان ملي -
ود و  شروع شده ب١٩٥٤ن از سال البته كار اين دبستا. در ساختمان جديدي افتتاح شد) باال
ي ها سال(سپس خيابان ميرزاي شيرازي ) ١٩٥٧ -١٩٥٣ي ها سال(ترتيب در خيابان آبان شمالي  به

  .مستقر بوده است) ١٩٦٨ -١٩٥٧
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ا ده  حشمتيه افتتاح شد و تة در منطق١٩٤٨در سال » شاه عزيز «ة دبستان ملي دخترانه و پسران-
اسرائيل «نام  مان به ساختمان جديدي بهعل شاگردان و م١٩٥٨در سال . سال به كار خود ادامه داد

  . دبيرستان دخترانه نيز به آن افزوده شد١٩٥٨در سال . منتقل شدند» ساهاكيان
در ) ويالي سابق(اللهي  در انتهاي خيابان دكتر نجات» آبويانآرام  «ة دبستان ملي دخترانه و پسران-

 در ساختمان مجزايي ١٩٥٥ال ادامه داد و در س تأسيس شد و نه سال به كار خود ١٩٥٠سال 
  . به فعاليت خود پايان داد١٩٦٠ -١٩٥٩در سال . كودكستان و آمادگي نيز داير شد

 در ١٩٥٤ -١٩٥٣در سال » آرام مانوكيان«يا » يرشاه عباس كب«ة  دبستان ملي دخترانه و پسران-
  . سيدخندان تأسيس شد كه داراي كودكستان و آمادگي نيز بود

 در خيابان بهار تأسيس شد كه ١٩٥٤ -١٩٥٣در سال » رستم«ة ترانه و پسران دبستان ملي دخ-
 افتتاح شد و ١٩٥٦ -١٩٥٥ آمادگي و سه كالس بود كه ساختمان جديد آن در سال ةداراي دور

ي ابتدايي و ها هبه دورة ابتدايي و راهنمايي دختران اختصاص داده شد و ساختمان قديم براي دور
  .ص يافتراهنمايي پسران اختصا

 ١٩٦٠در سال .  تأسيس شد١٩٥٦ -١٩٥٥در سال » هور«ة  دبستان ملي دخترانه و پسران-
س شاگردان  سپ.اين دبستان كار خود را تا ده سال ادامه داد. كودكستان و آمادگي نيز افتتاح شد

  . مسعود منتقل شدندة كوچ،در خيابان جمهوري اسالمي» واچه هوسپيان«اين مدرسه به دبستان 
 ،)نادري سابق(يابان جمهوري اسالمي  در خ١٩٧٣در سال » واچه هوسپيان«ة  دبستان ملي پسران-

  . به كار خود ادامه داد٢٠٠١ مسعود سعد افتتاح شد و تا دو سال قبل يعني سال ةكوچ
 راهنمايي و سال ة دور١٩٦٩در سال .  تأسيس شد١٩٥٥در سال » نائيري«ة  دبستان ملي دختران-

 ساسون ة به محل١٩٩٦ آمادگي دختران نيز به آن افزوده شد و در سال ٢٠٠٢ن و سال اول دبيرستا
  .منتقل شد

 محلة ،كه سپس فقط دخترانه شد، در وحيديه» هوهانس توماسيان«ة  دبيرستان دخترانه و پسران-
  . زركش خيابان شهيد سموئل اينونا قرار داردة تأسيس شد و اكنون در محل١٩٧٠زيتون در سال 

  . تأسيس شد١٩٧٥ -١٩٧٤در سال » آبراهام سوقومونيان«ة دبيرستان ملي دختران -
  . افتتاح شد١٩٦٥ -١٩٦٤در سال » مازيار«ة  دبستان غير ملي دخترانه و پسران-
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شد و سپس شاگردان آن به دبستان  افتتاح ١٩٨٠ -١٩٧٩در سال » شانت«ة  دبستان ملي پسران-
  .منتقل شدند» نائيري«
 جنب ، خيابان غزالي، در خيابان حافظ١٩٦٢در سال » آليشان«ة ي دخترانه و پسران دبستان مل-

شد و  ابتدايي و راهنمايي پسرانه ة فقط دور٢٠٠١از سال . ي ارمني تأسيس شدها كليساي كاتوليك
 به دبستان هبه آنجا منتقل شدند و بخش دختران» واچه هوسپيان«در آن سال شاگردان دبستان 

  . ال يافتانتق» آراكس«
  . نارمك تأسيس شدة در محل١٩٥٧ -١٩٥٦در سال » تونيان«ة  دبستان ملي دخترانه و پسران-
ي ها هكه تحت رياست راهب» مريم« راهنمايي و متوسطه ، ابتدايي، آمادگي،دورة كامل كودكستان -

  .كنون نيز داير استة داووديه قرار دارد و تا در محل،شود ميكليساي كاتوليك اداره 
 شروع به كار كرد و اين ١٩٦٨ -١٩٦٧در سال » آراميان«ة  دبستان غير ملي پسرانه و دختران-

  .فعاليت تنها يك سال به طول انجاميد
 ١٩٤٧ -١٩٤٦در سال ة كودكستان نيز داشت، كه دور» رافي«ة  دبستان غير ملي پسرانه و دختران-

  . تأسيس شد
 تأسيس و در پايان سال ١٩٤٧ -١٩٤٦در سال » ختساندو«ة  دبستان غير ملي پسرانه و دختران-

راه عزيزخان خيابان سوم اسفند سابق اين دبستان در چهار.  تعطيل شد١٩٧٧ -١٩٧٦تحصيلي 
  .قرار داشت

 ١٩٥٢ -١٩٥١ كودكستان را نيز دارا بود در سال ةكه دور» نوبار«ة  دبستان ملي دخترانه و پسران-
راه  اين دبستان در خيابان حافظ چهار.ه كار كردبخش دختران ديرتر شروع ب. تأسيس شد
  .بود خيابان استخر بنا شده ،عزيزخان

 دخترانه و ، تأسيس شد كه در بدو افتتاح١٩٦٧ -١٩٦٦در سال » اننورات گولبنگي« دبستان ملي -
اين دبستان در خيابان استاد .  فقط پسرانه شد١٩٨١ -١٩٨٠سپس در سال . پسرانه بوده است

  .ي شمالي داير استالله نجات
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 ١٩٩٨از سال .  تأسيس شد١٩٧٣در سال » ماري مانوكيان«ة  راهنمايي و دبيرستان دختران-
اللهي شمالي  ن دبيرستان در خيابان استاد نجاتاي. ي پيش دانشگاهي نيز در آن داير شدها كالس

  .واقع است
 سازمان زنان ارمني  در شمال تهران توسط، در ده ونك١٨٧١اي در سال   دبستان دخترانه-

 ١٩٤٩ بازگشايي شد و تا سال ١٩١٦سپس در سال . تأسيس شد كه عمر آن فقط يك سال بود
  . كالس و دو معلم بوده است٤داراي 

  . تأسيس شد، در محلة دولت١٨٩٥ -١٨٩٤در سال » گاسپاريان« دبستان -
  

  مدارس خصوصي ارمنيان تهران 

آباد و سپس  ابتدا در بهجت.  تأسيس شد١٩٤٩ -١٩٤٨ سال در» تابان«ة  دبستان دخترانه و پسران-
  . بوده است١٩٧٠پايان كار اين دبستان در سال . به حشمتيه منتقل شد

چند سال .  تأسيس شد١٩٦٤ -١٩٦٣در سال ) آني جديد(» نوراني«ة  دبستان دخترانه و پسران-
  .بعد دورة راهنمايي نيز به آن افزوده شد

  . نارمك تأسيس شدة در منطق١٩٦٦در سال » ايران پيروز«ة ران دبستان دخترانه و پس-
 به كار خود ١٩٨٠ -١٩٧٩ تأسيس و در سال ١٩٦٦در سال » آليك«ة  دبستان دخترانه و پسران-
  .منتقل شدند» رستم«شاگردان آن به دبستان . يان دادپا
  .ه است ابتدايي وجود داشتة مدرس،آباد در شش كيلومتري تهران در روستاي منصور-
  

  مدارس در ديگر شهرها و روستاهاي ايران 

نام  سيس شده بود و كودكستاني بهاي تأ  مدرسه،نشين قراداغ آذربايجان  در دو روستاي ارمني-
  .در آنجا وجود داشته است» درزاكاريان«
مدارس ) اروميه( بدل بو و رهوا در رضائيه ، ايك آقاج، در روستاهاي گردآباد، نخجوان تپه-
 ابتدايي داير ة مدرس،در روستاهاي بابارو و ديزه تپه در قصبة بارانداز رضائيه. دايي تأسيس شدابت

  .شده بود
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  . ابتدايي وجود داشته استة مدرس،)شاهپور( در روستاهاي هفتوان و مهلم سلماس -
  . بوده استدايرنشين بود،  كه داراي بيست روستاي ارمني) رياپ(فريدن سه مدرسه در  -
 سه مدرسه وجود ١٩٥٤ -١٩٥٣آباد و سيراك چارمحال در سال  ا، حاجي ماماكةدهكد در -

  .داشته است
و  ابتدايي متشكل از شش كالس  شاگرد و مدرسة٣٦كودكستاني داراي ) آباد سلطان(اك  در ار-

  .داراي دويست شاگرد وجود داشته است
  . وجود داشته است شاگرد٧٠ در قرابالغ در نزديكي كرج يك مدرسه سه كالسه با -
  .پنجاهمين سالگرد تأسيس خود را جشن گرفت همدان،) ؟( دبيرستان - دبستان١٩٥٤ در سال -
 ١٢٥ داراي شش كالس و ده معلم و ١٩٥٣در سال » نور« در همدان كودكستان و دبستان -

  .شاگرد بوده است
الس داشته  حدود يكصد و هشت شاگرد و شش ك،در قزوين» رافي« كودكستان و دبستان -

  .است
  .در رشت كه داراي شش كالس بوده است» انوشيروان« دبستان -
 كالس بوده كه دويست و ٤ آمادگي و ، داراي كودكستان١٩٥٦ -١٩٥٥ مسجد سليمان در سال -

  .هشتاد شاگرد دختر و پسر و يازده معلم داشته است
شاگرد و هفت ي كصد و سي ، داراي دبستان چهار كالسه١٩٥٦ -١٩٥٥ اهواز در سال تحصيلي -

  .معلم بوده است
  . مشهد يك دبستان چهار كالسه داشته است-
  . انزلي يك دبستان دو كالسه داشته است-
 آمادگي كه داراي يكصد و نود شاگرد و چهار ، داراي كودكستان١٩٥٥ -١٩٥٤ آبادان در سال -

انزده كالس درس كالس بود و دبستان كه حدود ششصد شاگرد دختر و پسر داشت كه در ش
چهار كالس هفتم تا دهم متوسطه دخترانه داراي هشتاد نفر شاگرد بود و سپس دورة . خواندند مي

  .متوسطه تا كالس دوازده به آن اضافه شد
  . آقاجاري داراي يك دبستان و نود شاگرد و پنج معلم بود-
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  . متأسفانه اطالعات در مورد شيراز ناچيز است-
  

  ها هدانشكد

 دورة كارشناسي ، در دانشكدة ادبيات دانشگاه اصفهانپهلوي به دستور محمدرضا ١٩٦٠ل  در سا-
اين دانشكده . اولين دوره داراي چهارده دانشجو بوده است.  زبان و ادبيات ارمني تأسيس شدةرشت

  .دهد ميتا كنون نيز به كار خود ادامه 
 رسماً ١٩٧٢د كه در سال  بناي مجزا و جديدي براي اين منظور ساخته ش١٩٧٠در سال   

  .افتتاح شد
 ة در دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، دورة كارشناسي ارشد رشت١٣٤٩ -١٣٤٨ در سال تحصيلي -

نها دو دوره افتتاح شد كه تي باستاني، ها  گروه زبان،شناسي زبان و ادبيات ارمني در دانشكدة زبان
باني  .اين رشته تعطيل شدجو،  دانشتعداد كم  و در نتيجةاند هالتحصيل شد دانشجو از آنجا فارغ

پس از وي آقاي دكتر آراكليان رياست گروه را به عهده . اولية آن آقاي دكتر حق نظريان بود
  .اند هداشت
ي خارجة ها  كارشناسي زبان و ادبيات ارمني در دانشكدة زبانة دور١٣٧٥ -١٣٧٤در سال  -

زودي دورة كارشناسي ارشد نيز در اين ه ت كه بدانشگاه آزاد اسالمي افتتاح شد و اميد اس
  .شوددانشكده داير 

  
  منابع

 ).ارمنيان ايران به زبان ارمني( آرشيو شخصي خانم ِارابغوسيان، ـ
  . ارمنيان ايران-
  . جلفاي نو در بيش از يك ربع قرن-

- Nor Jughan Aveli Kan Mek ev Karord Darum, L.G.Minasian, S. Ejmiatsin, 1999. 
- Parskastani Hayer, N. H. Goroeants, Tehran, 1968. 


