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  شهرام اميري

  

  

  مقدمه

يكي از رخدادهاي مهم تاريخ ايران در عصر صفوي، سياست شاه عباس اول در كوچ دادن ارامنه 

ول به داليل متعددي به اين از اياالت ارمنستان و نخجوان به داخل سرزمين ايران بود شاه عباس ا

دليل پاكسازي مناطق درگيري ميان ايران و عثماني از تمامي  حركت اقدام نمود كه يكي از آنها به

توان توانايي باالي ارامنه در امور اقتصادي و وفاداري آنها  امكانات بود و دليل ديگر آن را مي

فاي ارس را كه از ساير ارامنه وفادارتر و  قفقاز در جلةدر اين بين، بخشي از ارامنة منطق. دانست

فرستاد و طي دوران سلطنتش تمامي تالش خود را براي ) اصفهان(تر بودند شاه به پايتخت  متمول

 جلفا پس از مرگ شاه ةحال سؤال مهم اين است كه وضعيت ارامن. كار بست حمايت از آنها به

فصلش شاه صفي اول صفوي به چه م در دوران جانشين بال١٦٢٩/ ق١٠٣٨عباس اول در سال 

صورت بوده است؟ آيا ارامنة جلفاي اصفهان توانستند همچنان پيشرفت نمايند و آيا آنان از 

  حمايت شاه صفي اول همانند دوران جدش برخوردار بودند؟
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دربارة وضعيت ارامنه و چگونگي كوچ آنها در منابع مختلف به تفصيل سخن رفته است   

ينكه ارامنة جلفاي اصفهان نقش بسيار مهمي در تاريخ ايران عصر صفوي و وليكن با توجه به ا

اند الزم  حتي پس از آن دارند و در حيات اجتماعي و فرهنگي ايران دستاوردهاي فراواني داشته

اي در ابعاد مختلف حيات جلفاي  تر و علمي تحقيقات گسترده صورت منسجم رسد تا به نظر مي به

  .اصفهان صورت پذيرد

گونه است كه ارامنة جلفاي اصفهان در عصر شاه عباس  يزه فرضيات اوليه بديندر اين وج  

گيري جلفا و اصفهان و  اول زندگي خود را در اصفهان شروع نمودند و در اين عصر بود كه شكل

رسد كه كارايي اصلي ارامنه در دوران سلطنت شاه صفي  نظر مي ساختارهاي آن ايجاد شد لذا به

دهد و   آن كامل شده بود خود را نشان ميةدهند ي هنگامي كه جلفا و ساختارهاي تشكيلاول يعن

  .ردپاي پيشرفت جلفا را در اين عصر بايد يافت

اي استفاده شده و بر طبق آن منابع ارمني، فارسي و  در اين تحقيق از روش كتابخانه  

ت و درنهايت با مراجعه به گزارشهاي سياحان اروپايي عصر صفوي مورد بررسي قرار گرفته اس

دنبال  جلفا و نهادهاي فرهنگي و علمي آن نظير كتابخانة كليساي وانك در يك بررسي ميداني به

  .ايم يافتن پاسخهايي براي سؤاالت مطرح شده بوده

حال در اين وجيزه به بررسي حيات اين جامعة پويا و خودگردان يعني جلفاي اصفهان در   

 -١٠٥٢ول صفوي، جانشين بالفصل شاه عباس اول بين سالهاي دورة سلطنت شاه صفي ا

دوراني كه بالفاصله پس از مرگ شاه عباس اول مبتكر اين . پردازيم م مي١٦٢٩ -١٦٤٢./ ه١٠٣٨

اي از نتايج اين سياست را از يكسو و تالش ارامنه  توان بخش عمده طرح آغاز شد و عمالً مي

  .مودبراي پيشرفت را از سوي ديگر مالحظه ن

  

  موقعيت طبيعي و جغرافيايي جلفاي اصفهان در اين عصر

 ١رود كه شاه عباس اول در اختيار آنها قرار داد پس از اسكان يافتن ارامنه در اراضي اطراف زاينده

وي در جهت هرچه بهتر اسكان يافتن و آغاز فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي اين افراد آزاديهاي (

پس از اينكه سالها از حضور ارامنه در جلفا گذشت و پس از مرگ ). ا نمودفراواني را به آنها اعط



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي124

اي كه به اصفهان آمدند و از جلفا نيز ديدار كردند   ، سياحان اروپايي)ق١٠٣٨(شاه عباس اول 

 اولئاريوس ازجمله ٢.دهند قيمتي را از چگونگي پيشرفت و عمران جلفا ارائه مي اطالعات ذي

او درباره پيشرفت تدريجي جلفا . ه پس از مرگ شاه عباس به اصفهان آمدسياحان اروپايي بود ك

هزار خانه و دوازده  در اطراف اصفهان شش شهرك وجود دارد و جلفا حدود سه«: نويسد مي

هاي اصفهان ندارد و  كليسا دارد و ساختمانهاي آن از نظر استحكام و خوبي دست كمي از خانه

 همچنين تاورنيه، سياح مشهور عصر صفوي، كه در ٣.»...هستندساكنان جلفا ارامنة ثروتمندي 

كه در طي ديدارش  دوران سلطنت صفي اول و عباس دوم به ايران و اصفهان سفر نمود در حالي

نمايد در ديدارش از جلفا در اين دوره  ارزش معرفي مي  اين شهر را كمةاز اصفهان آثار و ابني

هاي اصفهان بنا  تر از خانه تر و با روح هاي جلفا قشنگ خانهعموماً «: نمايد صراحتاً عنوان مي

  ٤.»اند شده

  

  اوضاع اداري و اجتماعي جلفا در اين عصر

شاه عباس اول نيك دريافته بود ارامنه قوم تاجرپيشه و صنعتگر و حتي هنرمنداني قابل هستند و 

موثر ) مند بود آن عالقهكه سخت به (وجود آنها در بهبود هرچه بيشتر اقتصاد و تجارت ايران 

خواهند بود؛ بنابراين پس از احداث جلفا در جهت پيشبرد امور امتيازات خاصي به آنها اعطا نمود 

بنابراين براي تحقق اين موضوع براي ادارة جلفا . صورت خودگردان درآورد و منطقة جلفا را به

اخر عصر صفوي اين امر متداول شد كه تا او عنوان كالنتر برگزيده مي فردي از ميان خودشان به

شاه از ميان ارامنه هر كس را «: دربارة چگونگي انتخاب كالنتر جلفا سياحان اروپايي معتقدند. بود

گمارد كه در تحت قدرت شاهانه بر آنها حكومت نمايد  كه ميل داشته باشد به رياست آنها بر مي

نمايد و   و فصل مي]حل[ميان ارامنه را نامند و اوست كه اختالفات  مي» كالنتر«و اين حاكم را 

  ٥.»كند آوري مي مالياتي را كه بايد به شاه بدهند جمع

بنابراين كالنتر جلفا را كه در حقيقت از سوي دربار صفوي جداي از ادارة جلفا نوعي   

كردند وليكن يك نكتة مهم در اينجا نبايد  نظارت سياسي نيز بر جلفا داشت ارامنه انتخاب مي

صورت حاكميت  وش شود و آن اينكه نظام سياسي صفوي همانند نظامهاي پيشين ايران بهفرام
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مطلقة فردي بود و مسلماً منتخبان منصب كالنتري كساني بودند كه رابطة تنگاتنگي با دربار 

  .صفوي و شخص شاه داشتند و اكثراً از بزرگان و بازرگانان جلفا بودند

توان گفت پس از  ارامنه و موقعيت آنها در اين دوره ميبندي كلي دربارة  حال در يك جمع  

مرگ شاه عباس اول با توجه به اينكه اوالً ارامنه براساس سياست دولت صفوي مبني بر باال بردن 

حجم مبادالت تجاري و اقتصادي موفق بودند و ثانياً توانسته بودند در جهت برآورده ساختن 

ار گرفتن بين دولت صفوي و دول مسيحي اروپايي خواست ديگر دولت صفوي يعني واسطه قر

عليه امپراتور عثماني موفق باشند؛ بنابراين دولت صفوي در دورة سلطنت شاه صفي اول، كه 

از سوي . بالفاصله پس از شاه عباس اول به قدرت رسيد، همچنان به حمايت از ارامنه ادامه داد

ن بودن سنش و وضعيت جسماني كه ل پاييدلي ديگر، شاه صفي اول در بدو به قدرت رسيدن به

 قدرت ٦بر محدود كردن شاهزادگان در حرم بود ت گرفته از سياست شاه عباس اول مبنينشئ

چنداني نداشت و عمالً قدرت اصلي دولت صفوي در دورة اول سلطنت وي در انحصار امرا و 

دهندگان سياست شاه عباس  مه بنابراين اين افراد عمالً ادا٧.فرماندهان و مشاوران شاه عباس بود

دار بودند  ازجمله افرادي كه در دورة سلطنت شاه صفي اول منصب كالنتري جلفا را عهده. بودند

بود كه ازجمله متموالن بزرگ جلفا بود و به علت دوستي وي با عباس اول اين » خواجه نظر«

 حكومت صفي اول به ةسفير دولت هلند كه در اوايل دور» يان اسميت«. سمت را برعهده داشت

اين ... «: نويسد  وي مية خواجه نظر گذراند، دربارةاصفهان آمد مدتي را در جلفا و در خان

دار امور قضايي آنها نيز است و  ، در ضمن معتمد مسيحيان اصفهان و عهده]خواجه نظر[شخص 

قمع دشمنانش به مقام خاصي در نزد شاه سابق دارد؛ زيرا هنگامي كه شاه عباس اول براي قلع و 

هزار فلورن كمك مالي باعث شد كه    با پرداخت حدود دويست٨پول احتياج داشت خواجه نظر

 عمليات دشمنانش جلوگيري نموده و گردنكشان را سركوب ةشاه بتواند با تجهيز قشون از توسع

  ٩.»نمايد و شاه نيز بعداً اين محبت را كامالً جبران نمود

خواجه نظر يكي «: نويسد بعدها به اصفهان و جلفا آمد دربارة وي ميهمچنين تاورنيه نيز كه   

 خارج شد و چون در تجارت ترقي كرد نزد شاه عباس ]ي قديم[ معتبري بود كه از جلفاةاز ارامن
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و جانشين او شاه صفي اعتباري كسب نمود و او را كالنتر ملت ارامنه كردند و به افتخار وطن 

  ١٠.»دوكاروانسراي بزرگ بنا نمود ]قديم[اصلي خود در جلفا 

 بسيار مهمي كه براي دربار صفوي اهميت فراوان داشت وفاداري كالنتران و رجال  ةنكت  

ارمني نسبت به دربار بود و ارامنه حداقل از نظر سياسي وفاداري كامل خود را نسبت به دولت 

بر مخالفت ارامنه با دربار گونه گزارشي مبني  نمودند و در عصر صفوي هيچ صفوي مكرر ابراز مي

عنوان نمونه، هنگامي كه هيئت بازرگاني دوك هوشتاين در اين زمان  به. صفوي ارائه نشده است

به اصفهان آمد شاه صفي سفراس بيگ، از بزرگان ارامنه، را مسئول پذيرايي آنها نمود و بر طبق 

ن هيچ كم و كاستي براي شاه هاي اولئاريوس وي هر مطلبي را راجع به اعضاي سفارت بدو نوشته

  ١١.نمود بازگو مي

همچنين در برخي موارد هنگامي كه سفراي اروپايي يا هيئتهاي بازرگاني غربي به ايران   

نمود و در حقيقت بزرگان  آمدند دربار، كالنتران و بزرگان ارامنه را رابط و مهماندار آنها مي مي

 در دوران شاه صفي اول ميان ١٢.انان اروپايي بودندارامنه واسطة بين دربار صفوي و سفرا و بازرگ

اي حاكم بود و هنگامي كه سفير  ايران و انگلستان تا پيش از سقوط چارلز اول روابط دوستانه

عنوان  انگليس در اين عصر به ايران آمد شاه صفي خواجه سرافراز را، كه از بزرگان ارامنه بود، به

مقارن اين «: نويسد باره مي اين  دروي.  انگلستان تعيين نمودمهماندار و واسطه بين خود و سفارت

احوال ايلچي از جانب ولنديس كه پادشاه معظم فرنگ است آمده آن نيز به اظهار بندگي عريضه 

نظر رسانيد و ارمغان اليق كه همراه داشت گذرانيده به شفقت پادشاهانه ممتاز شد و خواجه  به

  ١٣.» او فرود آمدندة نموده و در خانسرافراز ارمني را مهماندار او

اي را از دربار صفوي اخذ  از نظر اجتماعي و فرهنگي و مذهبي ارامنه توانستند امتيازات ويژه  

راحتي اين امتيازات را به آنها اعطا نمود؛ زيرا عباس اول اعتقاد داشت در صورتي ه نمايند و شاه ب

هاي وي را برآورده سازند،  توانند خواسته شته باشند ميها آزادي معقول دا كه ارامنه در تمامي زمينه

  .بنابراين براي تحقق سياستهاي شاه اين آزاديها به آنها اعطا شد

 جلفا بر ساير عيسويان ةارامن«: نويسند هاي ارامنه در اين عصر مي  روند مثبت آزاديةدربار  

شاه . يگر به آنها داده شده استمشرق زمين امتيازاتي دارند و حق داشتن ملك و چيزهاي ممتاز د
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عدالتي نمايد، حتي براي آسايش آنها ممنوع نموده  اي بي يك به آنها ذره دهد كه هيچ اجازه نمي

است كه هيچ مسلماني در جلفا منزل نكند، همچنين آنها اجازه دارند مانند ايرانيان لباس بپوشند و 

هاي قيمتي  ان به لباس فاخر و نيز پارچهيراق طال و نقره به اسب سواري خود بزنند و زنهايش

دليل اهميتي كه دولت صفوي براي ارامنه   بنابراين در دورة سلطنت صفي اول به١٤.»ملبس شوند

قائل بود همچنان سياست حمايت از آنها ادامه يافت و حتي برخي از مورخان ارمني نيز صراحتاً 

باره  دراين. ت مناسبي برخوردار بودندهاي خود اصرار دارند كه ارامنه از موقعي در نوشته

در زمان شاه صفي اول اوضاع ارامنه همانند عصر شاه عباس اول بود و اين نبود مگر «: نويسند مي

دليل اينكه قوم ارامنه در نظر شاه صفي محبوبيت خاصي داشته و به هيچ دليل لطف خود را از  به

صلح و صفا زندگي  در صفي آنهاآنها دريغ ننمودند و در تمامي مراحل حكومت شاه 

  ١٥.»نمودند مي

 مراسم مذهبي به ةاز نظر مذهبي ارامنه از همان بدو امر آزادي داشتند و اختيار انجام آزادان  

 در ارمنستان قرار داشتند ١٦ارامنه تفويض شد و روحانيت جلفا كه زير نظر كليساي اچميادزين

  .پرداختند مذهبي خود ميصورت مستقل از دربار صفوي به فعاليتهاي  به

اولئاريوس پس از ورود به اصفهان و جلفا از ديدارش از چند مراسم مذهبي ارامنه، كه در   

وي دربارة مراسم غسل تعميد كودكان، كه در . گويد پذيرفت، سخن مي كليساهاي جلفا انجام مي

اش  ر سفرنامهكليساهاي جلفا ديده بود، و همچنين مراسم ازدواج ارامنه شرح مفصلي را د

آزادي مذهبي ارامنه به حدي .  مذهبي آنان در جلفا بود كه حاكي از آزادي انجام مراسم١٧آورد مي

نويسند در اين دوره ارامنه با وجود اينكه نگهداري حيواناتي نظير خوك در بين  بود كه مي

اري و از گوشت آن  خود نگهدةمسلمانان از نظر ديني ممنوع بود آنها را آزادانه در خانه و طويل

 اگرچه برخي محدوديتهاي مذهبي نظير ممنوعيت استفاده از ناقوس در ١٨.نمودند استفاده مي

كليساها وجود داشت وليكن اين محدوديتهاي كوچك از اصل آزاديهاي مذهبي چيزي 

كاست و اين در حالي است كه دولت صفوي از عصر شاه عباس به بعد بنابه داليلي كه ذكر  نمي

هاي  هاي مذهبي اعطا نمود بلكه به اروپاييان و ساير مسيحيان نيز آزادي تنها به ارامنه آزادي نهشد 

در . قابل قبولي اعطا نمود كه برخي از آنها در جلفا و برخي ديگر در اصفهان اقامت داشتند
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گزارش كشيشان كارمليت دربارة اولين حضورشان در برابر شاه صفي اول به نيكي ياد شده 

 ة در اين گزارش همچنين دربارة نظر مساعد دربار صفوي و شاه صفي اول دربار١٩.تاس

پس از چند روز ما براي شاه دو طومار فرستاديم كه يكي ... «: فعاليتهاي آنان در اصفهان آمده است

براي تصديق مراسم رسمي پذيرش براي عضويت در كليسا بود و ديگري تصديق براي مالكيت 

داريم و دادن زمين براي قبرستان كه دو سال قبل توسط وزير وقت واگذار شده بود، هايي كه  خانه

همچنين دربارة مذهب با او صحبت نموديم كه تمامي اين تقاضاها در شرايط بهتر نسبت به آنچه 

  ٢٠.»توسط شاه مرحوم به ما واگذار شده بود به ما تعلق يافت

هاي مسيحي كه در  د اين است كه ميان فرقه جالب توجهي كه بايد به آن اشاره نموةنكت  

جهت پيشبرد اهدافشان يك نوع همكاري وجود  اصفهان بودند با وجود اختالفات مذهبي، به

 همكاري ميان آنها ةاولئاريوس، كه خود شاهد يكي از مراسم مذهبي مسيحيان بود، دربار. داشت

ي از مسيحيان مصادف با سالگرد  گروهة كه به عقيد]م١٦٣٧/ ق١٠٤٧[ اوت ٢٩روز «: نويسد مي

تولد حضرت مريم است پدر اگوستينزاردنس كشيش كاتوليك اسپانيولي از سفيران و اعضاي 

شود   دعوت كرد تا در ضيافت و مراسمي كه در عبادتگاه كاتوليكها تشكيل مي]ما[سفارت 

ي ارامنه و در اين مراسم سفير روس، آلكسي سيمونويچ، و اسقف و كشيشها... شركت نماييم 

بازرگانان انگليسي مقيم اصفهان نيز شركت داشتند و ازجمله ميهمانان و مسيحيان كليساي 

كاتوليك و ساير مسيحياني بودند كه با كاتوليكها اختالف داشتند ولي چون همه مسيحي بودند در 

  ٢١.»كردند اي با يكديگر رفتار مي خارج از كشور خود، به طور صميمانه

ازجمله شاه صفي اول همواره تمايل داشتند تا در مراسم ارامنه شركت شاهان صفوي   

در صورتي كه در موقع حضور صفي اول در اصفهان ارامنه مراسم خاصي داشتند وي به . نمايند

نمود؛ زيرا ارامنه در مراسم خود،  تنهايي يا به همراه حرمسراي خود در اين مراسم شركت مي

 كالنتر ةشاه عموماً در هنگام ورود به جلفا در خان. ي داشتندخصوصاً مذهبي تشريفات باشكوه

بايست هزينة  شد كه البته جداي از افتخار اين موضوع براي ميزبان، وي مي جلفا ميهمان مي

  .سنگيني را به جهت پذيرايي از شاه و همراهانش متقبل شود
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نام  ال معتبر جلفا به يكي از رجةدر يكي از ضيافتهاي ارامنه، شاه حضور داشت و در خان  

سولتسنون اقامت داشت و بر طبق عادت خود در نوشيدن شراب افراط نمود و مسموم گرديد و 

درباريان به ميزبان تهمت توطئه عليه شاه را وارد نمودند و سولتسنون وارونه بخت از ترس اين 

  ٢٢.اتهام و عواقب آن انتحار نمود

نمود و  ات الكلي بود و در نوشيدن آن افراط ميشدت معتاد به مصرف مشروب  صفي اول به  

ازجمله . نمودند مورد توجه وي قرار داشتند اغلب كساني كه با او در شرابخواري همراهي مي

توانستند آزادانه شراب به جهت مصرف شخصي خود و دربار تهيه  افرادي كه در ايران تاحدي مي

عنوان ميهمان  ت كريسمس شاه صفي اول بهدر يكي از جشنها و تشريفا. نمايند ارامنه بودند

افتخاري در جلفا حضور داشت و طبق معمول در خوردن شراب افراط نمود و هنگام بازگشت از 

 وليكن شاه پس از اينكه به ٢٣.جلفا بر اثر مستي بيش از حد همسر خود را با كارد به قتل رساند

هوش آمد و متوجه زشتي عمل خود شد مصرف مشروبات الكلي را در سراسر ايران خصوصاً در 

 و خود شاه اولين فردي ٢٤.جلفا ممنوع گردانيد وليكن قانون ممنوعيت، مدت زيادي دوام نياورد

  .بود كه قانون تحريم مشروبات الكلي را ناديده گرفت

 فراواني داشت و مانند شاه عباس اول حرمسراي ةبت با زنان عالقصفي اول به مصاح  

وي پس از رفت و آمدهاي مكرر به جلفا به زنان ارمني نيز عالقه پيدا نموده بود . بزرگي داشت

 جلفا روند و اگر ةهاي ارامن فرستاد تا به خانه لذا هرچند وقت يك بار كساني را به جلفا مي

در مقابل نيز ارامنه .  زيبايي را يافتند به حرمسراي دربار بفرستنددختران در حدود دوازده سال

دادند و براي جلوگيري از اين عمل شاه بدون اينكه با وي به مخالفت برخيزند،  واكنش نشان مي

  ٢٥.فرستادند  بخت ميةاغلب دختران خود را در سنين كمتر از دوازده سال به خان

اي اقتصادي در زمينة هنر نيز پيشرفتهاي شايان توجهي نمودند در اين عصر ارامنه در كنار فعاليته

  .دادند ها و كليساها و همچنين تزئين آنها را ارامنه انجام مي و اكثراً معماري خانه

 نقاشي و گلبافي مهارت ةوي در حرف. ازجمله نقاشان معروف ارمني در اين دوره ميناس بود  

گيري نقاشي در نوجواني به حلب در سوريه رفت و در جلفا متولد شد و سپس براي فرا. داشت

نام فرانك قرار گرفت و سپس به اصفهان بازگشت و در  در آنجا تحت آموزش استادي ارمني به
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 وي در نقاشي و تزئين كليساهاي جلفا باعث شد تا مورد ةالعاد پيشرفت فوق. جلفا منزل نمود

 خود برد تا ديوارهاي ةابراين وي ميناس را به خانبن. توجه كالنتر جلفا، خواجه سرافراز، قرار گيرد

طور  روزي صفي اول بر طبق عادت به منزل كالنتر جلفا رفت و در آنجا به. منزلش را تزئين نمايد

ناگهاني ميناس را ديد و نقاشيهاي وي مورد پسندش واقع شد و از آن به بعد ميناس به دربار شاه 

  ٢٧.ربار مستمري دائم تعيين نمود و شاه براي وي در د٢٦صفي راه يافت

در دورة شاه صفي اول حادثة مهمي در جلفا اتفاق افتاد كه تا پيش از سقوط دولت صفوي   

اعضاي . نادر بود و آن درگيري خونين اعضاي هيئت دوك هوشتاين با اعضاي سفارت هند بود

از ده ماه مسافرت هيئت دوك هوشتاين، كه براي تجارت ابريشم به سوي شرق آمده بودند، پس 

م وارد ايران شدند و پس از طي مسافتي طوالني وارد اصفهان گرديدند و ١٦٣٧/ ق١٠٤٦در سال 

). كه ازجمله اعضاي سفارت آدام اولئاريوس بود(به دستور شاه صفي در جلفا ساكن شدند 

يد آمد  درگيري اعضاي اين دو سفارت بر اثر درگيري لفظي بين دو تن از خدمة سفارت پدةحادث

واسطة آن هنديان، كه افراد متعصبي بودند، به مدت سه روز و در طي چند نوبت به  و به

هاي ارامنه مستقر  صورت پراكنده در خانه هاي سرد و گرم با اعضاي سفارت هوشتاين كه به اسلحه

 به ايجاد هاي ارامنه پراكنده بودن آنها در خانه. ور گرديدند و درگيري خونيني روي داد بودند حمله

طي سه روز درگيري، تعدادي از اعضاي دو طرف كشته يا . خرابيهايي در جلفا منجر گرديد

هنگامي كه اين خبر به اصفهان و به گوش شاه رسيد وي به سفير هند دستور داد تا . زخمي شدند

 .از اعضاي سفارت بخواهد به درگيري خاتمه دهند وليكن سفير هند به دستور شاه وقعي ننهاد

بنابراين شاه دستور داد تا نيرويي قوي از اصفهان به جلفا به جهت سركوب اعضاي سفارت هند 

  ٢٨.فرستاده شود كه با اعزام اين نيروها درگيريها خاتمه يافت

نويسد كه در سراسر  اولئاريوس پس از پايان درگيري با ناراحتي تمام در گزارشهايش مي  

در پايتخت و در پيش چشم شاه اين اتفاق ناگوار براي آنها پيش ايران با امنيت راه پيمودند وليكن 

  ٢٩.آمد

به هر ترتيب پس از پايان يافتن اين درگيري هيئت در اصفهان ساكن شدند و ارامنه تمامي   

توان خود را براي پذيرايي از اين هئيت به كار گرفتند و سفراس بيگ و دو برادرش را شاه مأمور 
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 ارامنه پس از ديدار اعضاي هيئت با شاه به مناسبت ورود آنان به ٣٠.ردپذيرايي از اين هيئت ك

 تلخ درگيري، جشن بزرگي را در جلفا ترتيب دادند كه ةاصفهان و به جهت فراموش كردن خاطر

  ٣١. خود نگاشته استةاولئاريوس شرح مفصلي از اين جشن و مراسم مذهبي آن در سفرنام

 تا با اروپاييان و بازرگانان غربي در اصفهان روابط نزديكي  جلفا همچنين عادت داشتندةارامن  

داشته باشند لذا در كوتاه مدت بين اعضاي اين سفارت و سفراس بيگ و برادرانش روابط 

ها و مشكالتشان در نزد آنان سخن  اي كه آنها از برخي محدوديت گونه اي پديد آمد به صميمانه

  ٣٢.گفتند مي

  

  لفا در اين عصر جةوضعيت اقتصادي ارامن

ارامنه در زمينة تجارت و امور اقتصادي مهارت فراواني داشتند و به همين دليل عباس اول از آنها 

عباس اول پس از استقرار ارامنه در جلفا وامهاي بدون بهره به آنها داد كه همانا . نمود حمايت مي

ر صفوي يكي از منابع  در عص٣٣.هدف اصلي وي شركت دادن موثر آنان در امور اقتصادي بود

سودآور براي ايران و خصوصاً دولت و شخص شاه تجارت ابريشم بود بنابراين تجارت اين منبع 

  .دليل حجم باالي درآمد آن در انحصار شخص شاه قرار داشت به

جهت كسب سود در بدو امر و در دوران سلطنت خود مقداري ابريشم  شاه عباس اول به  

اختيار دو تن تاجر ايراني قرار داد كه درنهايت آنها در ونيز و شهرهاي براي فروش در اروپا در 

 خريد و فروش ابريشم را ةديگر آن را فروختند و پول آن را اختالس نمودند و درنهايت شاه پروان

  ٣٤.دليل اعتمادي كه به ارامنه داشت به آنها واگذار نمود به

شخص وي كنترل شاه بر تجارت علت ضعف  اگرچه در دورة سلطنت شاه صفي اول به  

آنها دائماً در . نمودند ابريشم متزلزل شد وليكن تجار ارمني همچنان در اين رشته فعاالنه عمل مي

بين كشورهاي مختلف اروپايي در رفت و آمد بودند و انواع و اقسام كاالهاي تجاري و مصرفي را 

نمودند عبارت بود از لوازم خياطي،  د ميبرخي از كاالهايي كه آنها وار. نمودند به ايران وارد مي

  .هاي ميناكاري شده هاي كوچك، ساعت و حلقه اشياي مختلف فلزي، پارچه، آيينه
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به اين ترتيب، با گسترش فعاليت ارامنه در ايران و اروپا حجم وسيعي از گردش پول بين   

شد و اين   يافت ميوفور در ايران ها و مسكوكات اروپايي به وجود آمد و سكه اين كشورها به

هاي خود  جهت ضرب سكه مسكوكات آن قدر در ايران فراوان شد كه عمالً دولتمردان صفوي به

هاي ايراني  جاي آنها سكه هاي اروپايي را ذوب نموده و به جاي استفاده از معادن فلزات، سكه به

  ٣٥.نمودند ضرب مي

قتصادي و تجاري ايران را به همراه ارامنه پس از شروع تجارت كه باال بردن حجم مبادالت ا  

جهت استقرار و فروش كاالهاي خود داشتند لذا براي حمايت از تجارت  داشت نياز به مكاني به

آن وارد آنها، در ميدان نقش جهان بازاري به آنها اختصاص يافت كه از ضلع غربي ميدان 

ش از اين بازار، وسعت تاورنيه كه در اين عصر در اصفهان حضور داشت در ديدار. شدند مي

 و ضلع غربي در بزرگي ]عالي قاپو[در ميانه باب علي «: نمايد عملكرد آنها را چنين عنوان مي

شوند كه تمام ارامنه كه در جلفا سكونت دارند آنجا حجره و دكان  است كه از آن داخل بازاري مي

 برخي ]همچنين[ني ونيزي و دارند و متاعشان غالباً ماهوت انگليسي و هلندي و ماهوتهاي ارغوا

  ٣٦.» ايرانيان است وجود داردةامتعه كه باب سليق

اين نقل و انتقال اجناس غالباً در مقابل ابريشمي بود كه از انبارهاي شاهي بازرگانان ارمني به   

فرستادند و اين تجار در بندرهاي بزرگ ايتاليا و هلند شعبه و نمايندگان مخصوص  اروپا مي

 آن و ارتباط قوي ارامنه با ةا توجه به اين مطلب و با ادامة روند تجارت و حجم گسترد ب٣٧.داشتند

دول مسيحي اروپايي و حمايت شاهان صفوي در ميان ارامنه افرادي يافت شدند كه توانستند در 

ازجمله . امور تجارت به پيشرفتهاي فراواني دست يابند و با كسب سود، صاحب اعتبار شوند

وي آنچنان در امر تجارت . كه در اين دوره صاحب اعتبار گرديدند خواجه نظر بودتجار ارمني 

پيشرفت نمود كه در نزد شاه صفي اول اعتبار فراواني يافت و به كالنتري جلفا، كه باالترين 

  .منصب اداري و سياسي جلفا بود، دست يافت

ك مدت به يكي از  ارمني خواجه پطروس بود كه در اندةهمچنين از ديگر رجال برجست  

 ةزمين فرزند وي خواجه بقوس نيز همانند پدر توانست در. بازرگانان معتبر ارمني تبديل شد

تجارت به پيشرفتهاي مهمي دست يابد و در دربار شاه صفي اول از اعتبار فراواني برخوردار 
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صفوي بودند  با تمام اين تفاصيل، اگرچه ارامنه در اين عصر تحت حمايت فراوان نظام ٣٨.گردد

درزمينة . وليكن آنها نيز همچون ساير شهروندان ايراني ملزم به پرداخت ماليات به دولت بودند

آوري ماليات را براي جلوگيري از  آوري ماليات، دولت صفوي سيستم جمع  سيستم جمعةادار

  .هرگونه اجحاف جزئي از وظايف كالنتر جلفا قرار داد

به دولت )  مارك آلمان١حدود (مان ارامنه هر نفر دو تالر اولئاريوس معتقد است در اين ز  

 جلفا سالي دويست تومان به شاه ة ارامنةكلي«: نمايد  وي اضافه مي٣٩.نمودند عوارض پرداخت مي

 خسرو ةوسيل آوري كرده و به  سفراس بيگ جمع،دهند و اين ماليات را كالنتر ارامنه ماليات مي

 اگرچه اكثر منابع عقيده دارند كه حمايت شاه صفي اول از ٤٠.»كند سلطان داروغه به شاه تقديم مي

ارامنه كمتر از عباس نبوده است وليكن شاردن، سياح فرانسوي كه سالها پس از مرگ صفي اول به 

اگرچه شاه عباس اول در جهت حمايت از ارامنه از بار مالي آنها كاست «: ايران آمد، معتقد است

  ٤١.»رامنه را كه نه هزار فرانك بود به سيزده هزار فرانك افزايش دادوليكن شاه صفي ماليات ا

كند كه بار مالياتي ارامنه در اين دوره بيش از  در اينجا اگرچه شاردن بر اين نكته پافشاري مي  

 مهم را نبايد در اينجا از نظر دور داشت ةدوران سلطنت شاه عباس اول بوده است وليكن يك نكت

مي كه شاه صفي اول به قدرت رسيد مدتها بود از استقرار ارامنه در جلفا و آن اينكه هنگا

دريغ عباس اول و سپس صفي  گذشت و در اين مدت ارامنه توانسته بودند تحت حمايت بي مي

اول از نظر اقتصادي پيشرفت نمايند و توانايي اقتصادي آنها نسبت به شروع سكونتشان در جلفا 

كه با باال رفتن تدريجي توان اقتصادي آن ماليات پرداختيشان افزايش بيشتر بود لذا طبيعي بود 

  .يابد

  

  نتيجه

آيد صفي اول برعكس  دست مي حاصل سخن اينكه آنچه مسلم است و از شواهد و قرائن به

انگيزي با ارامنه و  صورت اعجاب آميزش با ديگران به بار و بعضاً جنون رفتارها و اعمال خشونت

تاري بسيار مناسب و قابل قبول داشت كه شايد بتوان گفت دليل آن وفاداري كالً مسيحيان رف

  .كامل ارامنه به دولت صفوي و عدم احساس خطر از جانب آنها است
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هرحال، به هر دليل پيشرفت ارامنه در اين عصر ادامه يافت و حمايت دربار صفوي باعث  به   

 ادامه يابد و گزارش شاردن كه در قبل آمد شد كه ترقي ارامنه حتي با وجود مرگ شاه عباس اول

بنابراين اگر صرفاً گزارش كشيشان .  پيشرفت روزافزون ارامنه از نظر اقتصادي بودةدهند نشان

كارمليت را مالك قضاوت قرار دهيم حتي ارامنه و مسيحيان در اين عصر بيش از دوران سلطنت 

  ٤٢.اند عباس اول آزادي داشته
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