
  

  

  

  

  

   چهارمحال ةزندگي ارامن و پنجاه سال  سيصدةتاريخ فراموش شد

  

  سيد جواد هاشمي دهكردي

  
  

   چهارمحالة ارامنةتاريخ سيصد سالچكيدة 

استان چهارمحال و بختياري استاني است كوهستاني كه در سلسله جبال زاگرس مركزي قرار 
به در قسمت كوهستاني، . است اي اين استان شامل دو قسمت كوهستاني و جلگه. گرفته است

، از هستند كه بختياريها ، نبود جلگه و خاك و وفور جنگل و مراتع وسيع و سبز، ساكنان آنعلت
زمانهاي قديم به شغل دامداري مشغول بودند و براي تعليف دامهاي خود به ييالق و قشالق 

  .رفتند مي
هاي   وجود جلگهبه علت ،١ چهارمحال در آن واقع استة كه منطق،اي در قسمت جلگه  

  .االيام به شغل زراعت اشتغال داشتند وسيع و خاك زراعتي و آب فراوان، ساكنان آن از قديم
 جلفاي آذربايجان ايران به دستور شاه ةبيش از سيصد سال است كه تعداد زيادي از ارامن  

القه داشتند در اي از آنها كه به شغل زراعت ع عباس اول به اصفهان انتقال يافتند ولي عده
كه در چهارمحال استقرار يافتند  ييها  به خانواده.روستاهاي فريدن و چهارمحال ساكن شدند

ها و  خانهشده آنها در مدت دو سال در زمينهاي واگذاري . دولت زمينهاي زراعتي واگذار كرد
ه دي بكليسا و مدارس و آسياب و در بعضي عصارخانه هم ساختند و در نتيجه روستاهاي جدي

  ٢. را، به صورت قلعه بنا نمودندهابعضي از روستا. وجود آوردند
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 ها و روستاي جديد ارامنه با زحمت و تالش زياد ضمن تكميل كردن ساختمان خانه  
 مهاجرت بيش از خوراك خود ة در همان سالهاي اولي.زرع توجه زياد نمودندو  به كشت التأسيس
ر اثر ناتواني دولتها و ازدياد مالياتها، ارامنه ناچار ب كه دست آوردند ولي چندي نگذشت همحصول ب

شدند امالك خود را براي پرداخت ماليات بفروشند و زارع مالك جديد بشوند و از توليد زراعتي 
مرغ  روز براي مالك بيگاري كنند و از توليد تخم اي يك و دسترنج خود سهم بگيرند و ضمناً هفته

 زندگي آنها ،ر و كره و روغن سهم مالك را بدهند و بدين ترتيبو گوشت و مرغ و ماست و شي
سبب وجود عواطف و همكاري گروهي، در هيچ زماني ه وصف، ب سخت شد و با اين

  .هاي ارمني درمانده نشدند خانواده
در بسياري از روستاها كليسا وجود داشت و يك يا دو كشيش در روستا ساكن بودند آنها   

 و عالوه بر انجام امور مذهبي و برپايي جشنها و اعياد و شاديها، ترحيمها، كردند نيز زراعت مي
عهده داشتند و بدين ه ها و دين و باورها و مراسم مذهبي را ب موجبات اتحاد و استحكام خانواده

وقت تنها نبود و هر روستا يك خانواده و كلية روستاهاي ارمني   ارمني هيچة خانواد،ترتيب
  .شدند و در غم و شادي و مشكالت شريك بودند نواده محسوب ميچهارمحال يك خا

 سه اتاق وجود هاي آنان پنجره بود و در خانه بياقي و تاريك و طهاي ارامنه خشتي و  خانه  
داشت يك اتاق براي پختن نان و غذا، يك اتاق براي انبار غله و آرد و حبوبات و وسايل زندگي 

ها  بيشتر خانه.  جلوي يكي از اين اتاقها ايوان يا تاالر بود-اريو اتاق سوم براي نشيمن و مهماند
صورت قلعه بود  هم راه داشتند بعضي از روستاها ب هبراي ايجاد امنيت و اطالع از حال همديگر به

  .ها در داخل قلعه ساخته شده بود  خانهةو كلي) سماكا( ماماكا ة سيرك و قلعةقلع
ر به چند تخته گليم، و تشك و لحاف و كاسه و بشقاب وسايل زندگي آنها مختصر و منحص  

 آهن و ميخ، منقل آهني و انبر و سماور ة مسي و سه پايو كماجدان و طشت و ديگ و سينِي
 پشمي ةه سوز بود كه در آن براي روشنايي پيه را با فتيليبرنجي يا حلبي، استكان و نعلبكي و پ

كه خود به كردند  استفاده ميرگ زْ بروشنايي از روغنسوزاندند تا روشنايي بدهد، بعداً براي  مي
، براي توليد آرد، آسياب ساختند و در شهركرد هاپرداختند، و در بعضي از روستا  ميآنكشت 
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كردند بعداً از چراغ و نفت استفاده  رگ را از شهركرد تهيه ميزْ بعصارخانه وجود داشت كه روغن
  .كردند
 آش و چونشد،  نشين از دسترنج خودشان تهيه مي ي مسلماننند روستاهاماغذاي ارامنه،   

 روغن و عسل و دوغ و كشك بود و غالباً در ه، كر،مرغ، ماست  تخم،آبگوشت و حليم، عدسي
در بين ارامنه افراد . كردند ميپختن غذاها از گياهان خوردني چون تره و سير، آويشن استفاده 

 بسياري از ةاي و همچنين از معالج مي و منطقهباهوشي وجود داشت كه از خواص گياهان بو
 پزشك در گذشته، اين افراد مريض را با نبودنعلت ه بندي اطالع داشتند و ب امراض و شكسته

حتي مسلمانان براي رفع ناراحتي خود به اين اطباي ارمني  كردند و گياهان بومي معالجه مي
مردم چهارمحال و . هارت كاملي داشتبندي م طاطاووس ارمني در شكسته. نمودند مراجعه مي

  .كردند حتي پزشكان كار او را تأييد مي
 چهارمحال كشاورزي و دامداري بود و چند كندوي عسل و تعدادي مرغ و ةشغل ارامن  

كردند و  گاو و گوسفند استفاده مي  و از ماست و شيرنگهداريخروس براي تأمين خوراك خود 
ارا و پنير و گوشت در اصفهان به فروش قن و كشك و  شير را به صورت كره و روغةاضاف
زميني، گاودانه، علوفه  ارامنه در نقاط سردسير به كشت گندم و جو، حبوبات، سيب .رساندند مي
شد و در كنار  پرداختند و در نقاط گرمسير، كشت برنج به اقالم فوق اضافه مي مي) شبدر و يونجه(

 بادام و آلبالو ، گردو، توت، آلوچه، زردآلو و سيب درختيزراعت آبي و ديمي باغات ميوه از نوع
 ، بادمجان، خيار، هندوانه،جات چون خربزه و گيالس، انگور، هلو و سبزيجات و صيفي

  .كردند غيره كشت مي فرنگي و هويج و چغندر و كلم و گوجه
ه بافتن كردند و در فرصتهاي مناسب ب زنان در بهار و تابستان با شوهران خود زراعت مي  
چوقا و در زمستان عالوه بر بافتن قالي با كمك  و جاجيم و» اي پتوي خامنه« گليم، ماشنه ،قالي

گانه   شال گردن و ژاكت، كت و شلوار بچه، دستكش،شوهران خود از پشم گوسفند، جوراب
بر تمام قالي ارمني بافي از لحاظ كيفيت . آوردند بافتند و براي فروش در آذرماه به شهركرد مي مي

  .استثناي قالي شهركرد و چاشتر برتري داشته قاليهاي چهارمحال، ب
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عشق در اجراي مراسم مذهبي و حفظ باورها و   چهارمحال با عالقه و پشتكار وةارامن  
سل تعميد و اعياد و عروسيها و غاعتقادات خود و جشنها و تولّد حضرت مسيح و تولد نوزاد 

 فوت و خاكسپاري و همكاري با صاحب عزا كوتاهي  مراسمدركردند و نيز  شركت مي
در دفاع از حق مظلوم، باالخص در مقابل غير . خوردند آنها هر چه داشتند با هم مي. نمودند نمي

كردند و   خود همه با هم شركت ميةاز شرف و ناموس و دين و خانوادو نيز در دفاع ارمنيها، 
 ة جمعيت ارامني بقارازگي و عواطف اجتماعي، اين همبست. دادند گاهي در اين راه كشته مي

برف و سرماي  به فلك كشيده و پر ي دور افتاده در داخل كوههاي سرهاچهارمحال در روستا
  .سخت چهارمحال و غارتگران بود

.  جلفاي اصفهان و كليساي ذرنك و ارمنستان ارتباط داشتندة چهارمحال با ارامنةارامن  
صفهان يا ارمنستان براي راهنمايي و جوياي حال آنها به چهارمحال  يكي از كشيشان ا،هرچندگاه

زد   محل درمانگاه دست به اقدام الزم ميةآمد و در تأمين معلم و كتاب و تأسيس مدارس و تهي مي
 .نمودند معالجه مي ماندند و بيماران را آمدند و سالها در منطقه مي و گاهي پزشكاني به روستاها مي

ي يكرده افراد مطلع محلي با آگاهي از خواص گياهان دارو ن پزشكان تحصيلولي قبل از آمد
يد يبند ماهري بود كه كار او مورد تأ س ارمني شكستهوطاطاو. نمودند بيماران را معالجه مي

  .پزشكان و جراحان قرار گرفته بود
تأسيس نشين چهارمحال مدارس  قبل از آنكه مدارس جديد برقرار شود در روستاهاي ارمني  
 خط ارمني و خط و زبان فارسي و رياضي و علوم و دستورات ديني به ، اعزاميمعلمانشد و 

ن و ا تحصيل آنها در دانشگاهها دانشمندان و پزشكان و مهندسة و با ادامآموختند ميكودكان ارمني 
  . تربيت شد كه خدمات ارزشمندي به مملكت ايران كردندانيصنعتگران و متخصص

وجود آمد كه ه  بمحترمي چهارمحال پهلوانان و شعراي نامدار و كالنترهاي ةمندر بين ارا  
را كامالً   آنة چهارمحال لذّت اتحاد و فايدةارامن. قضاوت كالنترها براي مسلمانان نيز حجت بود

 اصفهان و تهران و سراسر ايران و ارمنستان ارتباط داشتند و با همين ةآنها با ارامن. حس كرده بودند
آمدند و در مقابل خوانين و غارتگران و حتي افاغنه مقاومت  مبستگي بر مشكالت فايق ميه

  پايبند اجراي مراسم مذهبي خود بودند وشدته بآنها . كردند حتي در اين راه نيز كشته هم دادند
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 ة هم،شد در مراسم فوت ابتدا زنگ كليسا نواخته مي. كردند همگي در اين مراسم شركت مي
شستند و به او لباس نو  با آب مقدس مي  رايشدند و متوف  زنان آبادي در محل جمع ميمردان و

  .سپردند بردند و پس از قرار دادن مرده در تابوت به خاك مي پوشيدند و به كليسا مي مي
 مراسم با حضور افراد ةشد و كلي ترها و مراسم خواستگاري انجام مي عروسي با نظر بزرگ  

  .پرداختند شادي ميه گرديد و سپس در منزل داماد ب كليسا برگزار مي
هنر اصلي زنان ارامنه قاليبافي و سپس گليم، گبه، پشته و جاجيم و ژاكت و شال و جوراب   

  .بردند و دستكش پشمي بود كه براي فروش به شهرهاي بزرگ مي
اي كش و صبور و ساكت و آرام در روستاه بيش از سيصد سال است كه اين مردان زحمت  

دور و كم جمعيت و محصور در كوهستانهاي سر به فلك كشيده و سرد و برفي، با زمستانهاي 
 و با حفظ دين و مراسم جشنها و اعياد و باورهاي خود با مشكالت اند كردهطوالني زندگي 

 و به حفر قنوات و آباد اند كردهند و در كنار مسلمانان زندگي ا هطبيعي و اجتماعي و فقيري ساخت
 و روستاهاي آبادي را تأسيس و خاك را بارور و آب را مهربان اند پرداخته، يدن زمينهاي زيادكر

 ، خانه، مدرسهه،صورت قلعه ند و آثاري از زندگي مادي با هوجود آورده كردند و باغاتي را ب
شروع و  آمد صدا در ميه مدت دراز همه روزه، زنگها ب  در اين.ندا هكليسا باقي گذاشتو كتابخانه 

 تعليم فرش و ، هنرةدر زمين. داد زندگي ارامنه را به تمام جمعيتهاي مسلمان و ارمني گزارش مي
گليم و دستكش و جوراب و ژاكت و كاله و شال به تمام مسلمانان آموخته شد و در زمينة 

معاشرت آنان از لحاظ درستي و و و حوصله و تواضع و راستي و درستي و قضاوت   صبر،اخالق
پزشكي و بهداشت و ارزش كار خاطراتي در مسلمانان باقي  المثل بود و از نظر ي ضربخوب
   .ندگذاشت
نشين  مهاجرت ارامنه به اصفهان و تهران و خوزستان و ارمنستان روستاهاي ارمني امروز با  

ز كنند و بعضي از روستاها ني ن مسلمان زندگي ميا شده و در بعضي از روستاها زارعافرادخالي از 
شود و  آنها از بين رفته و ديگر صداي زنگ كليسايي شنيده نمي خراب شده است و آثار حيات در
طور قطع با مرگ  هبيند و ب كنند و كسي آثار زندگي آنها را نمي ديگر ارامنه در جشنها شركت نمي

 شود و كسي ديگر  چهارمحال نيز به گور سپرده ميةسالمندان تاريخ فعاليت و زندگي ارامن
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كه نام آنها تغيير را  و بسياري از روستاهاي فعلي اند  كرده ارامنه حفرراداند بسياري از قنوات  نمي
لذا براي حفظ تاريخ و زنده نگاه . ندا هو مسلمانان در آنان ساكن هستند ارامنه ساختاست كرده 

فتم تا آنجا كه تصميم گراست،  كه قسمتي از تاريخ چهارمحال ،داشتن تالش سه قرن و نيم ارامنه
مقدور است مهاجرت آنها را از جلفاي آذربايجان ايران به چهارمحال و مهاجرت آنان را از 

 ةرا و فعاليتهاي مختلف سيصد سال چهارمحال به اصفهان و تهران و آبادان و ارمنستان و علل آن
ن هستم كه اين مطمئ.  كنممندان تاريخ و مردم چهارمحال تقديم ارامنه را گردآوري و به عالقه

. تري است نقص نيست ولي فراموش كردن تاريخ ارامنه ايران و چهارمحال نقص بزرگ يتحقيق ب
  .اميدوارم استادان و صاحبنظران در تكميل آن بنده را راهنمايي فرمايند

  
   چهارمحالةارامن

ايران و غربي  استان چهارمحال و بختياري، يكي از استانهاي كوهستاني كشور است كه در جنوب
اين استان از شمال و شرق به استان اصفهان و . كوههاي زاگرس قرار دارد در بخش مركزي رشته

از غرب به استان خوزستان و از جنوب به استان كهكيلويه و بويراحمد و از شمال غرب به استان 
  .استلرستان محدود 

. استو تپه  كيلومترمربع است كه هشتاد درصد آن كوهستان ١٦٥٣٢مساحت استان   
از اين . قرار دارداين استان   متر ارتفاع و در٤٥٤٦زاگرس زردكوه است كه كوه  ه رشتةبلندترين قل
 ةم پيوستن آنها، دو رودخان هگيرد كه از به  پرآب سرچشمه مي دائمِية رودخانبيستكوهستان 

 اصفهان را هك «،ودر  و زاينده،»ريزد فارس مي گذرد و به خليج كه از خوزستان مي «،بزرگ كارون
كه  اي مقدار آب ساليانه. آمده استوجود ه  ب،»رود  و به سرداب گاوخوني فرو ميكند ميمشروب 

  . شود يازده ميليارد مترمكعب است اين استان خارج مياز 
. است ميليمتر در سامان ٢٩٨  تا ميليمتر در ارتفاعات زردكوه١٦٠٠ميانگين برف و باران از   

  .استايران است كه به بام ايران معروف  تان، بلندترين شهرشهركرد مركز اس
 همجوار و وجود ناهمواريها و تغييرات بسيار شديد ارتفاع، به دليل تنوع آب و هواي نواحِي  

قسمتهايي از آن بسيار . در آن تغييرات و شرايط اقليمي گوناگون و متنوعي ايجاد شده است
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. استايي نيمه مرطوب با زمستاني نيمه سرد تا معتدل مرطوب و خنك با زمستاني سرد و قسمته
 درجه در نقاط پست جنوبي متغير ٥/١٨ درجه در ارتفاعات شمال تا ٥/٣ميانگين دماي ساليانه از 

 مطلوبي وضعيتبا توجه به درجه حرارت در فصول مختلف از جمله فصل بهار و تابستان . است
  .داردوجود انگيز  اندازهاي شگفت سبز و چشم سرتن از لحاظ طبيعابراي گردشگران و محقق

در اين استان جنگلهاي زيادي از نوع درختان بلوط و پسته، بادام كوهي، انار، مو، زبان   
گنجشك و گردو و مراتع سبز و فراوان و گياهان دارويي و خوردني و زينتي و صنعتي وجود 

 اين استان قطب .كنند مي استفاده  همه ساله در فصل مناسب از آن نعمتها،دارد كه دوستداران
 ة جزء استانهاي درجي و از لحاظ توليد گوشت قرمز و سفيد و ماهي پرورشنيز هستدامپروري 

دست آمده در اين  آثار به. داردكميت و كيفيت مقام با ارزشي لحاظ  و توليد عسل آن از استاول 
پيدا شدن تبر سنگي در غار پبده .  ششم قبل از ميالد استةاستان، گوياي سكونت انسان در هزار

  .رساند  نهم ميةبختياري قدمت تمدن مردم اين استان را به هزار
مردم اين استان از زمانهاي خيلي قديم، در مقابل هجوم بيگانگان، از جمله اسكندر مقدوني   

در (ن ا از فراز كوهها بر سر مهاجمبقاياي سنگهايي كههنوز . و افغانها و غيره ايستادگي كردند
با مردم اين منطقه نيز دولتهاي مستقلي تشكيل دادند كه . ريختند وجود دارد مي) ها  تنگهوها  گردنه

 ،كائي  چلهةهاي كوهستاني از جمله جاد  جاده،وجود دژها. همسايگان غربي بيشتر در جنگ بودند
ه از كمردم اين است  دزپارت از ان به لردگان نمايانگر تهران قديمي و مبارزات ةخداآفرين و جاد

زبان . دورانهاي چند هزار سال قبل زبان و نژاد و تبار و آداب و رسوم خود و ايراني را حفظ كنند
و لباس مردان آن همان لباس قديمي  مردم چهارمحال بختياري به زبان فرس قديم نزديك است

  .استزردشتي 
هركرد اقدام به ساختن دوالب در زمان اتابكان لرستان اين استان مورد توجه بود و در ش  

در زمان صفويه و  .ند كه آنها را خراب كردندكرد باب عصارخانه وحمام و يك باب مسجد و د
اين استان، در سرنوشت مملكت ي از و افراداست افشاريه، زنديه تا قاجاريه نيز مورد توجه بوده 

 مبارزه با محمدعلي شاه براي ،تيمور اسكندر موبها و ،از جمله مبارزه با افغانها. كردند  ميمداخله
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خان سردار   سيداحمد نوربخش دهكردي، حاج عليقلي...ا  آيتحمايتكردن مشروطه كه با  برقرار
  .ه رسيد و محمدعلي شاه دفع گرديدجالسلطنه به نتي اسعد و صمصام

 به پايتخت  جلفاي ايران راةاي از ارامن به دنبال جنگهاي ايران و عثماني، شاه عباس اول، عده  
گروهي در اصفهان ماندند و گروهي به روستاهاي فريدن و چهارمحال . ايران، اصفهان انتقال داد

ببواسگان زوردگان، بلداجي و گندمان بود، ساكن شدند و به  -كه شامل احمدآباد، سيرك، بيژگرد
  .زراعت و دامداري مشغول گشتند

نشين سرشماري به عمل   روستاهاي ارمني از.م١٨٥٦  در سال  تئودوروس،ةطبق دستور خليف  
  . چهارمحال به شرح زير بودة جمعيت ارامن.م١٩٢٠آمد و در سال 

  
  زن  مرد   خانوار  منزل  

  ٨٤  ٩٣  ١٧٦  ٤٣  احمدآباد 
  ٢٠٠  ١٩٠  ٣٧٦  ٧٦  سيرك

  ١٧٥  ١٨٤  ٣٦٣  ٧٠٠  حاجي آباد
  ٢٨٠  ٢٨٢  ٥٥٦  ١٩٢  )ماماكا(ماموكا

  ٨٨  ٧٩  ١٦٧  ٣٦  سيناگان
  ١٤١  ١٣٨  ٢١٦  ٥٨  آقيالق 
  ١٣٥  ١٢٧  ٢١٢  ٤٧  ماموران 
  ١٤٥  ١٣٥  ٢٥٧  ٦٤  ببواسگان
  ٣٢٩  ٣١٥  ٦٢٥  ١٣٠  كنارك باال
  ١٣٦  ١٤٣  ٢٢٠  ٥٨  كنارك پائين 
  ٤٥  ٤٠  ٥٠  ١٤  سوچيگان
  ٣٥  ٣١  ٤٦  ٩  شابوالغ
  ٤٢  ٤٠  ٦٥  ١٦  ده شح 
  ٤٥  ٤٢  ٦٥  ١٦  بالخو

  
امروز (وستاي گيشنگان  به ر.م١٨٥٥ خانواده در سال ٢٤از اين روستاها، گروهي شامل   

جا  ه از احمدآباد به بلداجي جاب.م١٨٥٦مهاجرت كردند و گروه ديگري در سال ) بابويان است
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و واستگان و سوادگان و   اعظم تئودوروس، روستاي شلمزارة دو طبق.م١٨٥٦ طبق تقويم .شدند
ان توليدات خود را كه سبب نزديكي به اصفهه  بارامنه. اند نشين بوده روزدگان و راستاب نيز ارمني

  .فروختند بردند و مي  فرش بود به اصفهان مي وشامل گندم و آرد، گوسفند و پنير، عسل
 افغانها، ارامنه از روستاهاي نزديك اصفهان به نقاط دور چهارمحال مهاجرت ةموقع حمل  

 چهارمحال بهدر  ساكن ةارامن .دست آمده استه كردند و اين اطالعات از سنگ قبرها ب
   . از چهارمحال به شهرهاي ديگر يا كشورهاي ديگر مهاجرت كردندييمناسبتها
  : كالنترهاي ارامنه چهارمحال به شرح زير بودند-كالنترها

  .كالنتر ليواسان، هاروتون بود) ١
  .كالنتر احمدآباد، مارديروس بود) ٢

كياس كه از طبق يادداشتهاي خانم بگزادقوكاس، سليمان هوانسيان و كشيش پطروس و مو  
 امور مردم را به عهده ةادار اجداد مردم چهارمحال بودند و شش نسل متوالي مقام كالنتري و

   .داشتند در بسياري از موارد در حين درگيريهاي بين ارامنه و بختياريها جان خود را از دست دادند
  مهاجرتهاي بزرگ

عيتي به ارمنستان بازگشتند در علل مختلف از جمله ارباب ره  چهارمحال بةقسمت اعظم ارامن
اين گروه ابتدا با همراهي حسام الملكي به . مهاجرت كردند» قراخان« خانواده به ٢٤ .م١٨٧٤ سال

و آباد ساكن شدند و سپس به قراخان مسافرت كردند  شهريار تهران رفتند و در روستاهاي ابراهيم
  . گشتنددر آنجا مستقر

.  استزگاري مسلمانان و كدخدايان روستاها بودهيكي از علل مهاجرت ارامنه، ناسا  
. شود  ساكن وستگان ميگويند كدخداي مسلمان وستگان عاشق دختر ارمنِي سالمندان مي

 دختر مهاجرت ةگيرند كه خانواد سفيدان براي جلوگيري از خونريزي و تعصب تصميم مي ريش
  .دنبه ارمنستان برو د ونكن

 به سبب جنگ و قحطي به كرمانشاه، خوزستان ١٩١٤ -١٩١٨گروه كثيري از ارامنه در سال   
 و در شورستان زراعت آمدند استخدام شركت در به در خوزستان كردند وو هندوستان مهاجرت 
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الغ به ارمنستان قبو ارامنه كنارك باال و ماموران، ببواسگان، سيناگان و آ.م١٩٤٦در سال  .كردند
  .آباد و وستگان مهاجرت كردند بازگشتند و بعد از آنها اهالي ابراهيم

  زبان ارامنه

 هميشه مورد توجه همسران روستا يا خوانين علتهمين ه  بندارامنه در امر سوادآموزي كوشا بود
 و در مدت سه نددين و مليت خود داشتبه  چهارمحال تعصب زيادي نسبت ةارامن. اند منطقه بوده

آنان در كنار زبان ارمني مخصوص . اند فظ كردهنيم زندگي در اين منطقه زبان مادري را حو قرن 
گرفتند و زماني كه كتب ابتدايي نوشته شد زبان و  خود، زبان ارمني رايج در ارمنستان را ياد ميه ب

  . فرا گرفتند نيزخط فارسي را
. تحصيل در دبستان و دبيرستان و دانشگاهها پيشرفتهايي كردند  چهارمحال باةجوانان ارامن  

  .ندا اند و به خدمت مشغول التحصيل شده ن زيادي فارغاكان و دندانپزشكان و مهندسامروز پزش
  خاك زراعتي 

را براي   آن،كيفيت خاك روستاهاي چهارمحال خوب نيست و بايد با اضافه كردن كود و شن
 چهارمحال با تالش خود بهترين خاك را براي زراعت آماده ة ولي ارامن؛زراعت آماده كرد

پس از استقرار ارامنه در روستاهاي  .آوردند و هر سال دوبار محصول به دست مي كردند مي
 ارمني مقداري زمين زراعتي تحويل داد ولي به علت ازدياد انچهارمحال، شاه عباس به كشاورز

جاي ماليات تحويل ه كش ارمني مجبورشدند زمين كشاورزي خود را ب ماليات، كشاورزان زحمت
محصول متعلق به مالك و زراعت .  كار كنندذيلشرح ه  براي ارباب بدهند و به صورت رعيت

 زارع بايد بابت آبياري درختان خود و چراي گاو و گوسفند مبالغي .گرفت آبي به زارع تعلق مي
ها بدون دريافت حقوق براي مالك كار كند و براي ارباب   روزهاي تعطيل و يكشنبهدربپردازد و 

  .مرغ ببرد  و تخمگوسفند و شير، ماست، مرغ
  محصوالت كشاورزي 

گردو و بادام و ) شبدر و يونجه(نشين زراعت گندم و جو، حبوبات، علوفه  در روستاهاي ارمني
گردان و در بعضي نقاط   آفتاب، كدو، خيار، خربزه،زميني، ترياك و هندوانه ها و سيب انواع ميوه
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 عالوه همچنين. پرداختند نيز ميه قاليبافي  زنان ارمني عالوه بر كار كشاورزي ب.شد برنج كشت مي
   .كردند نيز استفاده مي) خوردني و صمغي(بر استفاده از محصوالت زراعت، از گياهان طبيعي 

  ساختمانهاي ارامنه

هاي  كشاورزان ارمني خانه. شد طور مجاني در اختيار كشاورز گذاشته مي هزمين براي ساختمان ب
طريق  م مربوط بود و از اين ه آنها بهبام كه تمام پشت طوري هساختند ب م مي هكوچك متصل به

. شد خانه با ديوارهاي ضخيم و سقف خشتي ساخته مي. هاي يكديگر بروند توانستند به خانه مي
در اتاق تنوري .  اتاق تنوري و اتاق نشيمن و اتاق پذيرايي آنها تنها نافذ پنجره بود:سه اتاق داشت
  .دش بيه ميعت ييمنفذي در سقف براي عبور دود و روشنا) هصندوقخان(و انبارخانه 

  وسائل زندگي

آفتابه و لگن، سيني، مجمعه، بشقاب، كاسه، كماجدان، . ي ارامنه مسي بودگبيشتر ظروف خان
ساير وسائل عبارت بود از .  كتري لعابي و قاشقها چوبي بود-مالقه، كفگير، پياله و جام

 نعلبكي، ، منقل آهني، سيخ، سفره، استكان، تشك، نمد،جيم جا، لحاف، كرسي،چهارچوب قالي
نيم و غيره و براي و  اره و سنگهاي مخصوص آوردن يك من ، كارد،سوز، ترازو چراغ پيه
  .گيري طول گز فلزي يا چوبي سكاري بودند اندازه

  گوسفندداري و زنبورداري

 مصرفي ةپرداختند و علوف داري ميزنبور ارامنه عالوه بر كار زراعت به گوسفندداري و گاوداري و
كردند و در زمستان گوسفندان خود را در طويله   در بهار و تابستان از صحراها و مزارع تهيه ميرا

 سنتي ة در كنار اين كارها با شيو.دادند  سنتي انجام مية شيوهداشتند و زنبورداري را ب نگه مي
  .نمودند استفاده ميداشتند و از تخم آنها  تعدادي مرغ و خروس نگه مي

  لباس ارامنه 

كاله از پشم و كرك تهيه  .پوشيدند مردان ارامنه مثل ساير هموطنان روستايي خود لباس مي
. كردند در تابستان با بستن يك آفتابگير صورت خود را از تابش آفتاب محافظت مي. شد مي

 .پوشاند ميرا صف بدن كه ن طوري هپيراهن از جنس كتان و متقال سفيد با آستينهاي بلند ب
شد و شباهت  پوشيدند و چتا از پشم تهيه مي شد روي پيراهن مي كه از چيت تهيه ميرا ارخالوت 
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پوشيدند و جوراب كه براي  عبا همانند چتا بود كه پيرمردان مي .به پالتو بدون آستين داشت
محافظت را ه پاي كشاورزان كردند و كفش ساده ك بافتند و بهار از پنبه تهيه مي زمستان از پشم مي

  .كرد مي
  لباس زنان 

دو و شد  هاي نازك تهيه مي روسري سفيد از پارچه. شد پيراهن زنان از متقال يا مل مل دوخته مي
  .كردند تا موهاي بافته شده را از آن بيرون بياورند سوراخ در آن تعبيه مي

  دگردنبند بلندي تهيه از آن و كردند  م وصل مي ههايي را با مرواريد به سكه: لوسج
طول چند دور به ه كردند و ب ها يك پنج ريالي آويزان مي كردند و در وسط هر كدام از سكه مي

 پهن مشكي به عرض شش ةكمربند كه از چند قطعه نقره پهن بر روي پارچ .آويختند گردن مي
  .بستند كمر ميه شد ب متر در طول كمربند وصل مي سانتي

  هاي ارامنه راكيها و خو نوشيدني

غذاي آنان شامل . كردند  چهارمحال مانند ساير ساكنان روستاهاي چهارمحال غذا تهيه ميةارامن
لبنيات و خاگينه و سرشير، كره ) از روغن و شكر(انواع آش و آبگوشت، حليم، كباب، برشتوك 

اي و دوغ و گل نوشيدنيها شامل چ. شد استفاده مياز آن به علت كمبود ماهي، كمتر . بوده است
  . بعضي گياهان كوهي بوده استةگاوزبان و دم كرد

   چهارمحالةبناهاي تاريخي ارامن

در روستاي » چشمه مادر و دختر«و » شابرناز«از توان   تاريخي و ديدني در چهارمحال ميةاز ابني
  .واستيگان نام برد

بين ارامنه . اي فوت كرد فهاي وجود دارد در اوايل قرن هفدهم در چتاخور ارامنه، خلي افسانه  
 كوهي كه ةگيرند بدن وي را در قل آخر تصميم مي. گيرد سپاري مناقشه در مي براي محل خاك

سپاري روي قبر وي گنبدي   بعد از خاك.  ارامنه باشد به خاك سپارندةقابل ديد اهالي و هم
  .ساختند و به زيارتگاه تبديل شد

گويند در زمان شاه  مي. تر و در شرق گندمان است مادر و دختر در كوه مادر و دخةچشم  
. گيرند ها و چادرنشينان لر قرار مي اهالي گندمان و ارامنه تحت فشار شديد قشقائي ريعباس صغ
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رسند  اي مي آنها به چشمه. كنند نشين مادر و دختري فرار مي آنان به روستاي ارمنياز  يدر تهاجم
. كند و آنها را پنهان كند بازدهن ن، زمين ا از دست مهاجمكنند كه براي رهايي و از خدا طلب مي

اي از  دسته. دهد كند و مادر و دختر را در آغوش خود جاي مي در همان موقع، زمين دهان باز مي
 خروشاني از آن محل ةشود و چشم تمام فصول سبز ميدر ماند و  موهاي آنان از خاك بيرون مي

.  پر از چشمه استيوستيگان روستاي. ل زيارت مردم استگردد و آن چشمه اكنون مح جاري مي
مليك « بخصوص سنگ قبر آرامگاه آقاي است تايخي و با ارزش ،سنگ قبرهاي اين روستا

  .كه بنيانگذار اين روستا بوده است» دوپطروس
  نشين  كدخداهاي روستاهاي ارمني

در اختيار ارامنه گذاشت از زمان شاه عباس تا زمان مظفرالدين شاه كه دولت زمين زراعتي 
خان بختياري و   در زمان حسينقليگزيد مي حكومت دولتي برراكدخدايان روستاهاي ارمني 

گي ماليات زياد شد ارامنه ناچار شدند زمينهاي خود يب خان ايل فرزندان او، حاج ايلخاني و رضاقلي
ن آنها تعيين ا يا ماموركدخدايان از طرف خود خان. را بفروشند و خود زمين مالك روستا گشتند

 در زمان رضاخان قدرت خوانين از بين رفت ولي ارامنه .گرفتند  زارع بيگاري ميةشد و از ارامن مي
كه  طوري هكردند ب در هر حال هميشه از دين و مليت خود مراقبت و راستي و درستي را پيشه مي

تالف و مشكل آنها را رفع آمد كالنترهاي ارمني اخ وجود ميه اگر بين مسلمانان اختالفي ب
. كردند نفع ارامنه حكم صادر ميه  آنها ب.گرفتند  گاهي مورد توجه خوانين قرار ميوكردند  مي

  :سردار محتشم بختياري چنين دستوري صادر كرده است
موجب اينكه ارامنه آزادند كسي نبايد باعث آزار آنها بشود آنان آزادند و مشغول كار زراعت ه ب«

  » شمسي١٣٢٥د مهر شكسي مزاحم آنها بشود مورد مؤاخذه خواهد هستند هر 
خوزستان و  تهران ، اصفهان، ارامنه به ارمنستان، هندوستان،وقت در زمان خوانين در اين  

 ش١٣٤٢ بعضي از روستاها تا سال .نشين خالي شد مهاجرت كردند و روستاهاي ارمني
  . ندا هارمحال مهاجرت كرد ارامنه از چهةنشين بود اما هم اكنون كلي ارمني
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  پزشكي و وضع بهداشت ارامنه 

 و بيماران با اتكاء ند مردم چهارمحال و ارامنه از خدمات پزشكي محروم بودنوزدهمتا اواخر قرن 
اما با سفارش . كردند به تجارب پيرزنان و داروهاي گياهي و نوشيدنيها سالمت خود را حفظ مي

  .پرداختند  بيماران مية و مدتها به معالجندچهارمحال آمدبه پزشكان قاي هوسيب بغوزيان آ
 رددكتر اميرخان هايرايت نام باز توان  از جمله پزشكان مشهوري كه به چهارمحال آمدند مي  
و و خود رئيس آن شد بيمارستاني داير كرد  در محلي كه به عنوان قلعه از آن استفاده ميوي 

 مردم چهارمحال كرد و ةناسريان نيز خدمات جالبي به ارامنكار شد و نيز آقاي دكتر ناه مشغول ب
 پزشكي داشتند از جمله ةتجربه بعضي از ارامن. نيز در وارآجوروآرارات خدمات زيادي كردند

   .بند ماهري بود و پزشكان جراح به كار او اعتقاد داشتند س ارمني كه شكستهوطاطاو
  ارتباطات 

 جلفا و فريدن ةنشين و ارامن با ساير روستاهاي ارمنيروستاهاي چهارمحال از نظر ارتباط 
كه براي ارسال اخبار  طوري هب. تلفن، تلگراف و پست وجود نداشت. مشكالت فراواني داشتند

 با پاي پياده يا با يآدم. مهم و گرفتن كمك از ساير هموطنان ارمني ناچار بودند قاصد بفرستند
 مجبور بود قريب ده هگاهي پياده يا سوار .برد ورد نظر مي مة به منطقآنان رااسب و قاطر تقاضاي 

   .اين راه مسافرت كند روز در
  وظايف كشيشان ارمني 

 و بكوشند و در بهسازي آن اشندن مذهبي ارمني بايد حافظ كليسا و مكانهاي مذهبي بياروحان
و غسل ن اكشيش موظف به ثبت متولد .مراسم مذهبي و دستورات دين مسيح را انجام دهند

كشيش . كند ميمالي كليسا رسيدگي   به امورست وازدواجها در دفاتر ثبت كليساو تعميدها 
گري اين اجازه را به  خليفه. تواند بدون كسب اجازه از والدين دو جوان را به همسري درآورد نمي

بايد  روحاني .دهد تا در صورت وجود مشكالت خانوادگي حكم خود را صادر كند كشيشان مي
  .راي بهبود وضع تحصيلي مدارس كوشا باشدب
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  كليساي روستائي

 چهارمحال، به فكر ساختن كليساها و آسيابها و ة چهارمحال بعد از مستقر شدن در منطقةارامن
زراعت و باغداري و در كه به حفظ خاك و كشاورزي داشتند،  اي آنها با عالقه .ها افتادند مدرسه

نشين  با آنكه تعداد روستاهاي ارمني. ان مسلمان پيشي گرفتنددامداري و زنبورداري از كشاورز
  .تر بودند  چهارمحال از آنها جديةچهارمحال از فريدن كمتر بود ولي ارامن

  كليساها و عبادت

گواه اين . شدت وابستگي خود را به معتقدات مذهبي و فرهنگي حفظ كردنده  اين مناطق بةارامن
 .ده است كه در مدتي كه در چهارمحال بودند، ساخته شده استامر كليساها و مدارس متعددي بو

 گريگوري هستند و به كليساي حواريون ة جهان و ايران، پيرو مذهب مسيحيت شاخةارامن
 ايران به اماكن متبركه اعتقاد دارند قدمت زيارت ة جهان و از جمله ارامنةارامن. اند ارمنستان وابسته

  .گردد ساها به قرنها پيش بر مي كلي وها اماكن متبركه، صومعه
. گرفته است بار انجام مي پرستي مراسم زيارت پرستشگاهها و معابد، ساليانه دو در دوران بت  

آوري محصول  يز به عنوان زمان جمعيدر فصل بهار به عنوان موسم باروري طبيعت و در فصل پا
ي يشدند و با برپا ان روانه مين گروه گروه به طرف معابد خدايا در اين دو فصل زائر.كشاورزي

  .كردند كشيد نذر خود را ادا مي طول ميه مراسمي كه يك هفته ب
كه ارمنستان با رسميت (ين ملي در ارمنستان يبعد از رسميت يافتن مسيحيت به عنوان آ  

جاي ه ها ب كليساها و ديرها و صومعه)  اولين كشور بود.م٣٠١شناختن دين مسيحيت در سال 
  .دشرستشگاههاي قديمي بنا معابد و پ
ازين و ي چهارمحال نيز براي زيارت زيارتگاههاي ديني خود به شهر اصفهان، ِاچمةارامن  

 صليب مقدس  و كتاب مقدسNarkدر كليساها دو زبان و پا، نارك . اند رفته كارايد مقدس مي
و در تكلم، راه نقص عضكه  والدين كودكاني  راهر كدام از اين قطعات مقدس .شود نگهداري مي

 نزد خود هبراي مدت زماني برداشت) حد صليب مقدس است كه در(رفتن يا نقص كلي دارند، 
يافت امانتي را همراه با پول و طال به كليسا بر  دارند وقتي فرزندشان بهبودي مي نگه مي

  .نداندگرد مي
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اي از آن در  ه اعظم نوشته است و هم اكنون نسخة ساهاك آيوازيان خليفرااي  اساسنامه  
ن و اشخاص مذهبي بايد ادهد روحاني  دستور ميو در آنشود  كليساي وانك اصفهان نگهداري مي

  .بكوشند بهسازي اين مراكز باشند و در مذهبي يحافظ كليسا و مكانها
  سوادآموزي

كز گونه اقدامي براي باز كردن مرا  و دولت هيچنداشتندنشين دبستان و دبيرستان  روستاهاي ارمني
 براي اولين بار در اين منطقه صبح ةروزنام. م١٩٢٠الوصف از سال   مع.آورد عمل نميه آموزشي ب
آمدند و كودكان را به يادگيري انجيل و  ن و دانشمنداني به اين منطقه مياگاهي روحاني .منتشر شد

رن در اوايل ق. حدود سيصد سال ادامه داشت اين روش در. كردند دعاهاي مخصوص تشويق مي
بيستم ميالدي، دو تا سه مدرسه ساختند و بعد از ساختمان مدارس، معلمان زيادي از شهرها به 

. م١٩٠٦از معلمان سرشناس در سال . كم كار سوادآموزي نظمي پيدا كرد روستا آمدند و كم
 گفتند نام ببريم و معاون وي خانم حاج مي» ساركيس استاد«توانيم ساركيس هوانسيان كه به او  مي

ق بخاتون الياسيان بوده است اين دو نفر اولين بار مدارس بوبويان و ليواسگان را باز كردند ط
 ةان از ارمنستان به اين ناحيه آمده بود از خدمات ارزنديشواهدي كه در دست است آقاي هوانس

  . بوبويان استةجنب مدرساست كه اي  آقاي هوانسيان كتابخانه
 را نام ٣توانيم آقاي ماناسر و سركسيان مي.  روستاها آمدند معلمان ديگري نيز بههمچنين  
 اوهان ماركاريان، ابراهام قاراخانيان و سيمون ، مارديروس هارتون، آقاي كارابد منصوريان.ببريم

  . و گاهي چهار كشيش داشتسه تا دو هر روستا .اند اوانسيان كار تدريس را به عهده داشته
  نشين  مدارس روستاهاي ارمني

كدام از روستاهاي چهارمحال مدرسه وجود نداشت ولي يك يا دو   در هيچ.م١٦٠٨تا تاريخ 
زبانان، كدخدايان با ياد دادن  براي برقراري ارتباط با فارسي. كشيش امر تدريس را به عهده داشتند

فت كم با پيشر كم. كردند زبانان حل مي زبان فارسي به فرزندان خود مشكالت ارتباط را با فارسي
 و كشمكش بين رساندندارامنه آزار به آموزش زبان فارسي، بعضي از مسلمانان ناراحت شدند و 

شد و در يك درگيري فرزند كدخداي احمدآباد به قتل رسيد ولي اين  ارامنه و مسلمانان برقرار
 مدارس زيادي در .م١٨٠٥تحصيل كودكان ارامنه را بگيرد تا سال  يدشمنيها نتوانست جلو
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 ة بوبويان در ليواسگان و مدرسة مدرس ازاين مدارس عبارت بودند. نشين باز شد هاي ارمنيروستا
.  ماماكاة ينوزباالسانيان در قلعة هايريكيان در سيرك، مدرسة، مدرس(conark)واچيان در كُنرك 

  .نشين از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند ي ارمنييقبل از تأسيس اين مدارس زنان روستا
  شد سي كه خوانده ميدرو

  .شد يدر اين مدارس زبان ارمني و تاريخ و ديني، زبان فارسي، جغرافيا و رياضيات تدريس م
   ميالدي١٩٤٤ -١٩٤٥نمودار مدارس ارامنه در سال 

  روستا  معلم  كالس   آموز دانش

  سيرك  ٢  چهارم   ٤٥
  حاجي آباد  ٢  پنجم   ١٠٤
  كاامام  ٣  پنجم  ٩٠
  آقبوالغ  ١  چهارم  ٣٥
  سيناگان  ٢  پنجم  ٥٢
  ماموران  ١  چهارم  ٣٥
  ليواسگان  ٢  چهارم  ٤٩
  كنارك  ٢  پنجم   ٧٠

  .بعد از بازگشت ارامنه از اين منطقه به ارمنستان، فقط در سه روستا كار تدريس ادامه داشت
  

   چهارمحالةانجمنهاي ارامن

هارمحال به آبادان كه از چتأسيس كردند ، گروهي از جوانان ارمني ١٩٢٠در سال را اين انجمنها 
.  چهارمحال بودةيكي از فعاليتهاي مهم اين انجمن به دست گرفتن امور مدارس ارامن. رفته بودند

ي يسزا هاين انجمنها با فرستادن مدير و معلم، كتب درسي و وسايل تحرير در امر تحصيل نقش ب
 كه ياشخاص  از٧٨ ةدر كتاب روستاهاي ارامنه در كليساي وانك اصفهان صفح. ايفا كردند

انجمنهاي مختلف مثل انجمن مسجد از برده شده است و  اند نام گذار اين انجمنها بوده پايه
سليمان، آقاجاري، اهواز، انديمشك، اصفهان، تهران، همدان، بندرشاپور و انجمن تمام روستاهاي 

سنتهاي ديگر از وظايف اين انجمنها حفظ و حراست از . عمل آمده استه چهارمحال ذكري ب
  .ملي و فرهنگ غني ارمني بوده است
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  انجمنهاي فرهنگي هنري

  .از اوايل قرن بيستم، طبق نمودار زير باشگاههايي در چهارمحال تأسيس شد
  نام روستا  انجمن   تاريخ تأسيس 

  ماموكا  دردازاحور  ١٩٠٢
  ماموكا  آرارات  ١٩٤٢ -١٩٣٦

  ماموكا  آشوت  ١٩١٦
  آباد حاجي  »معني گله ب«تتراغيك   ١٩٢٢
  آقبوالغ  پايالك  ١٩١٥
  آقبوالغ  »معني عقابه ب«آرسيو   ١٩١٥
  احمد آباد  »عقاب«ملي   ١٩١٩
  سيرك  آرسيو  ١٩١٩
  ليواسگان  هدف  ١٩١٨
  ماموران   chamizميز شا  ١٩١٦

  
  تر و بازيئات

 توسط آقاي ساركيس هوانسيان و خانم خاتون الياسيان در م١٩٠٥در تاريخ را اولين نمايشنامه 
  .د كردنتاي ليواسيگان برگزارروس

  .توان لوشتاك و كاله دزديدن، آرتورما، نورين نورين را نام برد از بازيهاي رايج در اين مناطق مي
  

  كليساها و مدارس

   چهارمحالةهاي موجود نزد ارامن كتابخانه

در چهارمحال هفده كتاب مقدس انجيل و يك تقويم مراسم مذهبي سنتي وجود داشته است، كه 
د ش كتاب مقدس نزد آقاي گارابد غازاريان حفظ مي. شدند بيشتر كتابها در كليساها نگهداري مي

ه اما تقويم مراسم مذهبي، سنتي نزد خانم مارگاريت ماطوسيان بود كه كاغذ آن از پنبه و حروف ب
  :هستند ديگري كه در روستاها بودند به شرح زير مدارس. شكل زيبايي تزيين شده بود
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 كوه واقع بود در اين روستا ةشرقي چهارمحال در دامن ارك باال، روستاي كنارك در جنوبكُن -١
  . واچيان ساخته شده بودةو مدرس) كئورك(وك گوكليساي 

 سال قدمت داشت، كليساي ساركيس مقدس شصت كنارك جيي كه (conark)ين يكُنارك پا -٢
  . اي تأسيس شد و مدرسه

 ةمدرس. اي از آن باقي است امروزه ويرانه. يم چهارمحال بودليواسيگان از روستاهاي قد -٣
  . در آن وجود داشت)  كليساي خداونديعني( و كليساي آستوازين (Bobovian)بوبوويان 

جه در اين روستا وجود داشت بر چهار ة ساخته شد و يك قلع.م١٨٦٠ماموران در سال  -٤
اخته شده بود اين روستا در  در اين روستا س(Havanamess)كليساي هوانس مقدس 

  . شرقي ليواسگان قرار داشت جنوب
 اين روستا از روستاهاي قديمي چهارمحال بود و حدود پنج كيلومتر از ماموران فاصله ،الغوآقب -٥

  .  در اين روستا ساخته شده بود(Loossavorich) لوساوورغ ةمدرس. داشت
در اين . الغ فاصله داشتو از روستاي آقب كيلومترسي.  ساخته شد.م١٦٠٠سيناگان در سال  -٦

  .روستا نيز كليسا و مدرسه ساخته شده بود
 ةغير از مدرس. الغ واقع شده استو كيلومتري از آقب٢٤ اين روستا در غرب و در ،ماكاا مةقلع -٧

  .  جديدي ساخته شدة مدرس.م١٩٢٩باالساسانيان كه وجود داشت در سال 
 .ساخته شد. م١٨٩٦كا واقع بود و در سال اما مةكيلومتري قلع رآباد در غرب و در چها  حاجي-٨

  .اي تأسيس گرديد در اين روستا كليساي ماركيس مقدس ساخته شد و در كنار آن نيز مدرسه
اين . رسد  مي١٦٠٨ -١٦١٠ر بي قدمت اين روستا به زمان شاه عباس ك)sirakسيراك (سرك  -٩

مساحت روستا به شكل قلعه .  پايينة وسطي و قلعةقلع بااليي و ةروستا شامل سه قسمت بود قلع
در مركز روستا كليساي گئورك مقدس قرار . بامها با هم ارتباط داشتند بوده است و تمام پشت

  .داشت و در جنوب روستا در سري هايريگيان واقع بود
   چهارمحالةازدواج ارامن

 در پنجاه سال .كردند سر انتخاب ميترها براي جوانان هم تا اواخر قرن بيستم، والدين و بزرگ
والدين و . اخير بايد دختر و پسر همديگر را ببينند و بشناسند و موافقت خود را اعالم كنند
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گفتند خدا پسر را براي شما و  اين صورت مي كردند و در سفيدان نيز با هم مشورت مي ريش
شد براي   عروس انجام ميةواددختر را براي ما نگهداري كند و اگر خواستگاري با موافقت خان

شد و   داماد براي عروس فرستاده ميةبرون انگشتري گرانبها و قند و شيريني از طرف خانواد بله
  كه كار،يزينشين در اواخر پا اين مراحل در روستاهاي ارمني. كردند روز جشن ازدواج را معين مي

  . گرفت  انجام مي،رسيد كشاورزي به اتمام مي
 و ندفرستاد هاي عروس و داماد براي اقوام خود دعوتنامه مي ل از ازدواج خانوادههفته قب يك  

روز ازدواج، كشيش دعاي مخصوص را  در. رساندند ساعت برگزاري جشن را به اطالع آنان مي
سپس عروس و داماد و اقوام دو طرف به كليسا . گرفت خواند و مراسم حنابندان انجام مي مي
بعد از انجام مراسم مذهبي همه به خانة داماد . دكن كشيش برگزار  راذهبيرفتند تا مراسم م مي
   .پرداختند رفتند و به جشن و سرور مي مي

  تولد نوزاد

 رفتند و  والدين نوزاد ميةآمد اقوام دور و نزديك به خان اي به دنيا مي هرگاه نوزادي در خانواده
  .پرداختند شن و سرور ميبردند و به ج چشم روشني و هدايايي براي نوزاد مي

  سل تعميد غ

 نوزاد از اقوام ةدر روز معين خانواد. استسل تعميد نوزادان اول غ چهارمحال ةاز مراسم مهم ارامن
كرد كه  در كليسا، كشيش، آب تبرك كرده را آماده مي. آورد كه به كليسا بيايند دعوت به عمل مي

كشيش هنگام غسل تعميد، به . شد ناخته مي نوزاد مسيحي ش،بچه را تعميد دهد پس از تعميد
ماليد و دعا   مرون مي(Meron)صورت و شكم و پشت و دست و پاي كودك روغن مقدس يا 

  . خود فرزند سفيد باشدةكرد كه نوزاد براي خانواد مي
  غزلسرايان ارمني 

هم ن تركي  وي به زبا.استيكي از غزلسرايان نامي ارمني در چهارمحال آقاي هوانس هاروتونيان 
كه او به سبك اشعار حافظ و فردوسي شعر  ست اهاي وي حاكي از آن نوشته.  استشعر سروده

از غزلسرايان ديگر آقايان اهللا وردي و اوديك هوردانيان و ماطوس . سروده و مسلط بوده است
  .توان نام برد نوراديان را مي
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   چهارمحالةپهلوانان ارامن

توانيم از روستاي كُزك آقاي ميناس زورليان و از  اند كه مي اناني بوده چهارمحال پهلوةدر بين ارامن
از روستاي سيرك گِودرك پاچاريان را نام آقاي نورهاروتيان آقاي نانازهرابيان و  ماكااروستاي م

  .برد
  سپاري  خاك

 كشيش بر سر جسد. آمد شد زنگهاي كليسا به صدا در مي اي فوت مي وقتي يكي از افراد خانواده
 و براي ابراز ندشد كم اهالي ده خبردار مي كرد تا مرده را حمام كنند كم آمد و آب را تبرك مي مي

مرتبي  مرده را پس از حمام كردن لباس تميز و. آمدند همدردي به ديدار صاحبان عزا مي
ه  بدر صبح روز بعدرا بردند و مراسم مذهبي  گذاشتند و به كليسا مي ند و در تابوت ميپوشاند مي

مراسم . سپردند آوردند و تابوت را در آرامگاه مخصوص ارامنه كنار اجداد وي به خاك مي جا مي
در سالروز وفات، . شد عزاداري روز بعد از فوت و روزهاي بعد و روز هفتم و چهلم برگزار مي
 و روي قبر كردند ميسنگ قبر را آماده و تاريخ تولّد و تاريخ فوت را روي سنگ نقش 

   .اشتندگذ مي
  اعتقادات ارامنه

ي كه در آسمان ي چهارمحال معتقدند كه ماه پسر است از اسميت ترسي از او نداشتند و تنهاةارامن
 خود را نشان ، كه دختر است،كرد خورشيد كردند، اما چون صبح طلوع مي درخشيد نگاه مي مي
ت نگاه كردن ئ كه كسي جركند دهد و با سوزنهايي كه مادرش به او داده است طوري رفتار مي مي

دادند و معتقد بودند كه  ارامنه، غروب خورشيد و ماه را به ارواح خبيثه نسبت مي. نداردرا به او 
  .شوند گيرند و مانع درخشيدن خورشيد مي ماه و خورشيد را مي اي هستند كه جلو اينها مانند مرده

كه گاو نر از فرط خستگي  موقعي. دانستند كه بر دوش گاو نر است زمين را توپي مي  
 چهارمحال ةارامن .شود لرزه مي   منجر به زميندهد و ميرا تكان  خواهد توپ را كنار بگذارد آن مي

 بعد از  بدين ترتيب.كند اعتقاد دارند كه اگر روي ظرف آرد، صليب رسم شود آرد بركت مي
. كردند و رود نگاه نميهنگام شب به آب چاه . كشيدند را صليب مي غربال كردن آرد، روي آن
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زير .  سگ بدشگون استةصداي جغد و زوز. دهد  بدي رخ ميةچون آنها معتقد بودند حادث
  . گذاشتند  فراري دادن ارواح خبيثه ميبرايبالش نوزادان، فلز يا كارد يا قيچي 

  ها و اعياد مسيحيان جشن

 درست  نو، نان مخصوصيروز قبل از سال  چهارمحال يكة سال نو يا كريسمس، زنان ارامندر
دهند تا به   و در آن بادام و كشمش و كوفته نخود و پرپلو قرار مي، كه بدون خمير استكنند؛ مي

روند تعارف كنند و به مناسبت فرا رسيدن سال نو در كليساها  افرادي كه براي عيد به ديدن آنها مي
د از اتمام دعا، فرا رسيدن سال در آن شركت داشتند و بعهمه كردند كه  مراسم خاصي برگزار مي
  .گفتند نو را به يكديگر تبريك مي

گويند كه از اعياد  روز بعد از شب تيره، روز زنده شدن مجدد حضرت مسيح را عيد پاك مي  
روند  شوند و به كليسا مي همه از زنده شدن مجدد حضرت مسيح خوشحال مي. بسيار مهم است

زنان . پردازند برند و اغلب جوانان به بازي و شادي مي شده ميرنگ مرغ  همراه خود تخمبه و 
به شما مبارك  «:گويند كنند و همه با هم اين جمله را مي ميمرغ تهيه   تخم ودار، پلو، ماهي خانه

 روستاهاي چهارمحال به مناسبت عيد پاك سه روز تعطيل ة ارامن.»باد، زنده شدن حضرت مسيح
  .هستند

  والدت مقدس

دار  كه روزه پختند، كساني مي ها براي شام پلو دت حضرت مسيح، در تمام خانهشب قبل از وال
دن زنگ كليساها، براي نماز و دعا و تبرك شدن به كليسا مبه صدا در آبعد از بودند بالفاصله 

  .كردند آغاز ميرا شتافتند و مراسم مذهبي مخصوصي  مي
ي كه به طناب وصل بود به پشت بامها ا هاي محل با برداشتن كيسه معموالً در اين شب، بچه  
آويختند تا اهل خانه به آنان كشمش و نان  هاي خود را مي ها كيسه  سقاخانهةرفتند و از دريچ مي

  .شد ميموقع شادي و هياهو در روستا بر پا  در ايندادند  شيريني و خوراكي و عيدي مي
 صبح دوحدود ساعت . م نبودندكردند و فقرا بدون شا در آن شب توانگران به فقرا كمك مي  

رسيد و مردم با افروختن شمع در  و قبل از طلوع آفتاب صداي زنگ كليسا به گوش اهالي مي
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 .كردند به خاطر تولد حضرت مسيح از خدا سپاسگذاري ميو پرداختند  كليسا به دعا و نيايش مي
  .وردآ مي كشيش از آب مقدس بيرون رادر حين انجام اين مراسم، صليب مقدس 

  ها تعداد روزه

 مذهبي تزكيه بر نفس و بر ةداري طريق  روزه:گويد داري مي  فلسفه روزهدربارة ٤دكتر سمونيان
ما مسيحيان . اند  روزه گرفتن تعيين كردهبرايدر سال را  روزهايي ي گوناگونمذهبها. روح است

 تمامي سال پراكنده در واست روزهاي مختلفي داريم و اين روزها به مناسبتهاي متفاوت بوده 
 ٤٩ بزرگ كه هفت هفته يا هاي و روزهاي  هاي يك روزه و پنج روزه، يك هفته ههستند از روز
  .گويد كشد مي روز طول مي

شود و اساساً هر   هفت هفته مانده به عيد پاك آغاز مي.كشد  روز طول مي٤٩ ،روزة بزرگ  
. كند  عيد پاك ميةروز، خود را آماد ٤٩ كه مذهب ما ارامنه است، در ،مسيحي حاضر گريگوري

انواع گوشت و لبنيات در . خورد  روز غذايي كه منشاء حيواني داشته باشد نمي٤٩در عرض اين 
ساعت و اند  شود جز خوراكهايي كه منع نشده مدت چهل روز از رژيم غذايي مسيحي حذف مي

  .افطار نيز مشخص و محدود است
 خود را بگشايد و معموالً ةروز، روز عده در هر شبانهدار حق دارد يك و يك مسيحي روزه  

 ة البته روز؛افزايند سپس با خنده به شادي مي. كشد اين وعده حداكثر تا دو ساعت طول مي
كند و معموالً  دار، دو بار در روز افطار مي م داريم كه در اين نوع روزه، يك روزههگنجشكي  كله

 بار به مدت يك ساعت اين افراد مجاز به تناول غذا از ظهر هر ساعت يازده صبح و هفت بعد
كند و براي عيد   روز نفس و روحش را تزكيه مي٤٩كه گفته شد هر مسيحي  طور  همان.هستند

  .شود پاك آماده مي
  عيد پاك و اهميت آن 

 با يك تفاوت كه ،گردد  اعياد مذهبي براساس سال قمري انجام ميةگويد، محاسب دكتر سمونيان مي
اند به همين دليل همه مناسبتهاي مذهبيشان در  طور مستقل معمول كرده هلمانان سال قمري را بمس

شدن ماه هر سال   دارد، اما مسيحيان مناسبتهاي مذهبي را براساس نويطول سال حالت چرخش
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يعني روز عيد پاك مصادف است با اولين يكشنبه پس از كامل شدن . كنند شمسي محاسبه مي
  . آغاز بهارقرص ماه در

، عيد پاك داشته باشدنوسان سال تواند در تمام طول  دانيد اين نو شدن مي كه مي طور همان  
 آن از ة اعياد مذهبي است و ما اعياد مذهبي را براساس فاصلة همةبراي مسيحيان مبناي محاسب

ست، اما  زمان اعياد مسيحيان در طول سال شمسي متغير اهنتيجدر كنيم،  عيد پاك هماهنگ مي
  . نيستيچرخش
گويد عيد پاك، روز رستاخيز حضرت مسيح است، روزي كه حضرت از ميان  دكتر مي  

  وكنند  از هم استقبال ميبا اولين جملهمردگان برخاست و اساساً صبح روز عيد پاك مؤمنين 
و » تبرك است برخاستن مسيح«شنوند   و پاسخ مي»مسيح از ميان مردگان برخاست« :گويند مي
  .» بزرگ بر شماةمژد«د نگوي مي

 ةكرد گويد يكي از روحانيون تحصيل دكتر سمونيان مي. عيد پاك، عيد فطر مسيحيان است  
 ) دكترا از دانشگاه ايروانةداراي درج(نام جناب كشيش مسروب راتاوسيان   ارامنه بهةجامع
 روز ١٨٣جموع ه در موز واجب است و طول مدت ريروزه گرفتن بر يك مسيحي امر: گويد مي

  .است آن ةاست كه براي تقويت روحي انسان و تسوي
 پنج ةه يك روزلاز جم. ارامنه در طول سال چندين روزه دارند: گويد جناب كشيش مي  

 ٥ دسامبر تا ٣٠از مدت روزه كنند و همچنين   روز تنها با حبوبات افطار ميهرروزه است كه 
براي اينكه حضرت مسيح دو . گيرند ميجشن سيح ژانويه است كه مسيحيان براي تولد حضرت م

بار متولد شود در واقع منظور از تولد مسيح تجديد حيات روح ما است و بعد از آن ده هفته قبل 
كنند و سپس هفت هفته روزه   دو هفته استراحت مي،گيرند  روز روزه مي٥از عيد پاك مسيحيان 

  . بزرگ يا كبير استةت و اين روزه همان روزگيرند كه در زمانهاي قديم ده هفته بوده اس مي
نام روزه ايلياي   به واي  يك هفتهاي  ديگر، پنجاه روز بعد از قيام حضرت مسيح، روزهةروز  

 ةنام روز هاي ديگر ب  يك هفتهة ايلياي نبي نيز يك روزةاز سه هفته از روز بعد. استي نب
  .است آبشوران ة پاك به دنبال هفت ديگري نيز صد روز بعد از عيدةگريگوري مقدس و روز
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 مريم مقدس نيز در روز يكشنبه نزديك پانزدهم اوت به مدت يك هفته است و چهار ةروز  
هفته بعد از آن يكشنبه بين يازدهم سپتامبر تا هفدهم سپتامبر، روز عيد صليب را داريم و بعد نيز 

  .آيد  تحت عنوان وارگا مياي روزه
از بعد سه هفته . گيرند  قبل از تولد حضرت مسيح يك هفته روزه ميبعد از آن تا پنجاه روز  
در ،  خاص داردي كه بين ارامنه تقدس-نام يعقوب مقدس بهاي ديگر   يك هفتهةروزه يك روزاين 

مختص ارامنه كه تنها  - و پسرعموي گريگوري مقدس بوده استهزيست قرن چهارم ميالدي مي
خورند ولي مسيحيان كاتوليك چنين  داري گوشت ماهي نمي  روزههنگامضمناً ارامنه هم . است

  .رسمي ندارند
مورد عيد پاك و رنگ در  گروه زبان ارمني دانشگاه آزاد اسالمي، مدير ،يانموباستاد صبا با  

مرغ اختصاص به مسيحيان ندارد و سنتي است كه در   رنگ كردن تخم:گويد مرغ مي كردن تخم
رنگ . مرغ نمادي از جهان است اند كه تخم برخي گفته. ردخو  جوامع بشري به چشم ميةهم

اما براي مسيحيان يكي از .  ملل و اديان مرسوم استةمرغ در روزهاي عيد نزد هم كردن تخم
مرغ در  دانيد خوردن تخم طور كه مي زيرا همان. شود هاي شكسته شدن روزه محسوب مي نشانه

مرغ  پاك، كودكان و نوجوانان و بزرگساالن تخمدر روز عيد . داري ممنوع است  روزهةطي هفت
  . نمادي از شكستن روزه استةمرغ مقدم كنند و شكسته شدن تخم بازي مي
فرمايد چهل روز پس از رستاخيز حضرت مسيح يعني چهلمين روز عيد  استاد بابوميان مي  
اين روز . است يكي از ديگر از اعياد مسيحيان كه مصادف با روز معراج حضرت مسيح بود وپاك 
  .كنند مسيحيان در آغوش طبيعت سپري ميرا 
  

  5 جشنهاي ميالد مسيحةده

اي مهم يا  به مناسبت حادثهدر آن روز كه مردم است  عيد روز مباركي ةهاي فارسي واژ در واژه
در ادبيات كليسايي عيد به . كنند برگزار ميجشن بزرگداشت خاطره و يادبودي بسيار ارزشمند 

گردد كه براساس  اطالق ميشود  ميخاص سنتي و كليسايي كه براي امري مقدس برپا روز مراسم 
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گونه  همچنين به معني تعطيل به مناسبت برپايي اين» ون «ةواژ. شود  ميگزارمقررات كليسايي بر
  . و پايكوبي استي ارمني شادماني بسيار و سرخوشةمراسم است، معناي استعمال اين واژ

» ناواسارد«درواقع معادل ارمني » آمانور «.گويند مي» آمانور«ن روز سال نو ها به نخستي ارمني  
 .آيد برمي معني سال نو از آن  و مركب پهلوي استةرايج در زبان ارمني است كه يك واژ

اصطالح عنوان  به» آمانور« در زبان ارمني .در عين حال نام اولين تقويم ارمني نيز هست» ناواسارد«
  .ماه سال است شود كه به معني نخستين روز هر كار برده مي هنيز ب» كاتاند«

كردند و شاهان ارمني در  را با شكوه بسيار برپا مي» ناواسارد«ها مراسم  در اعصار كهن ارمني  
هاي  قرباني كردن و رقص، پايكوبي و برپايي مسابقه. جستند  اين روز شركت ميةمراسم ويژ

تقويم در امروزه .  اين روز بوده استةتر جزو مراسم ويژئاورزشي، بازيهاي نمايشي و اجراي ت
  .شود كه معادل ژانويه است اطالق مي» هونوار«ارمني به نخستين ماه سال 

ايزد صلح و آرامش برگرفته شده » هانوس«از نام » هونوار«پژوهشگران ارمني معتقدند كه   
» ناواسارد«التيني را جايگزين » ونواره« و ييونان» كاتاند«ها پس از پذيرفتن مسيحت  ارمني. است

سال ارمني در عهد باستان مانند ايران  هاي انجام شده، آغاز  پژوهشة برپاي.اند كهن خود كرده
آريائيها در عصر باستان . جشن سال نو نزد آريائيها بودو نوروز جشن بهار . شروع بهار بوده است

ه چهار فصل تقسيم شود، دو فصل گرما و بسال يعني پيش از آنكه . ددو فصل گرما و سرما داشتن
 بعدها ،فصل سرما شامل ده ماه و فصل گرما شامل دو ماه بوده است. شده بودسرما در نظر گرفته 

شد كه   در هر يك از اين دو فصل جشني برپا مي. محاسبه شد ماه٥تابستان هفت ماه و زمستان 
 يعني زماني ،شد ميفصل گرما شروع غاز هنگام آنخست جشن . گرديد مينو محسوب آغاز سال 

دلنشين و شدند و مردم از رخسار نوازشگر  زارها روانه مي ها به چمن كه گوسفندان از آغل
ايرانيان باستان . ديدند سرما تدارك ميفصل در آغاز را جشن ديگر . شدند خورشيد مسرور مي

اي نيز آغاز انقالب  در دوره. كردند ميآغاز سال را با آغاز تابستان يعني انقالب صيفي و تير ماه 
آوردند  دانستند و مهرگان در آغاز زمستان و فصل سرما به حساب مي صيفي را ماه فروردين مي

آغاز زمستان و سرما بود و نوروز  مهرگان در . قائل بودندرا هر دو فصل نوروز و مهرگان يعني 
  .شروع فصل گرما
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 همه ساله با شكوه و ،هاي مسيحي است  عيد ارمنيينتر  عيد ميالد مسيح كه بزرگهامروز  
» ظهور الهي «،عيد ميالد. گردد هاي ايراني برگزار مي جالل فراوان در ميان مسيحيان جهان و ارمني

 عيد غسل  باها، عيد ميالد مسيح را ارمني .ترين جشن مسيحيان جهان است  و همگانيترين بزرگ
از . گيرند زمان جشن مي طور هم هكنند، ب اطالق مي» كجراورهن«تعميد حضرت مسيح كه به آن 

طور  ترين داليل اين اختالط، ايام آن است كه تاريخ دقيق والدت حضرت عيسي مسيح به عمده
هاي گوناگون مسيحي بر سر تاريخ دقيق تولد حضرت مسيح  كامل روشن نيست و در ميان فرقه

ور رسمي روز ششم ژانويه، روز تولد حضرت ط در قرن دوم ميالدي به. اختالف نظر وجود دارد
، اما از گرفتند ميطور رسمي جشن  بهرا شد و تا قرن چهارم ميالدي نيز اين روز  مسيح شمرده مي

روز غسل تعميد آن حضرت در و  دسامبر ٢٥آن پس كليساي كاتوليك رم، روز تولد مسيح را 
يالدي اكثر كليساهاي مسيحي جهان در قرن پنجم م. رود اردن را روز ششم ژانويه اعالم كرد

اما كليساي ارمني همچنان به رسم و .  دسامبر اعالم كردند٢٥تاريخ تولد حضرت مسيح را روز 
پژوهشگران ارمني . روز ششم ژانويه را روز تولد حضرت مسيح اعالم كرد. آئين كهن وفادار ماند

يني تيالد از سوي كليساي مسيحي العنوان روز م  دسامبر به٢٥بر اين باورند كه علت اعالم روز 
 دسامبر ٢٥كنند كه  شده است و اعالم مي  دسامبر برپا مي٢٥ خورشيد بوده كه در روز ةجشن ويژ

اي در روم و ديگر  سابقه  آن در اعصار كهن با شكوه كمةكه جشن ويژ  بودد ميتراتاريخ والدت ايز
كنند كه بعد از ظهور  ن اعالم مياين پژوهشگرا. شده است كشورهاي بزرگ آن عصر برپا مي

مسيحيت، ميترائيسم همچنان در اروپا رواج داشت و حتي در مسيحيت نيز نفوذ كرد و انتخاب 
حتي .  نفوذ ميترائيسم در مسيحيت استةدهند عنوان روز ميالد مسيح نشان  دسامبر به٢٥روز 

عبد بزرگ ميترائيسمي بوده هاي دور يك م دارند كه در محل كنوني واتيكان در گذشته اعالم مي
 دسامبر ٢٥تاريخ تولد حضرت مسيح رسماً روز » كالكرون« ميالدي در مجمع ٤٥١در سال . است

 دسامبر به جاي روز ششم ٢٥اي از كليساهاي شرق نيز از اين پس روز  اعالم گرديد و در پاره
عنوان روز ميالد مسيح   دسامبر را به٢٥ژانويه به رسميت شناخته شد و اكثر مسيحيان جهان روز 

 امروز  وعنوان روز غسل تعميد حضرت مسيح اعالم كردند جشن گرفتند و روز ششم ژانويه را به
اما كليساي ارمني با پيروي از سنت كهن خود روز ششم ژانويه . شود همين تقويم رعايت مينيز 



 

  

1261    چهارمحالةزندگي ارامن و پنجاه سال  سيصدةتاريخ فراموش شد

 در. گيرد  جشن ميشناسد و  رسميت ميه روز ميالد و نيز غسل تعميد آن حضرت بةرا به مثاب
ان توسط روحانيون مسيحي با نان من سال نو و ميالد حضرت مسيح موةمراسم كليسايي ويژ

  .شوند  گوشت و خون نمادين مسيح است تبرك ميةمقدس و شراب مقدس كه به مثاب
  تاتاخوم

اي  ميالد معموالً پيش از خوردن شام، بزرگ خانواده نان مقدس را بين اعضةدر سر ميز جشن ويژ
يان جامها فرو برند و سپس جامها را با آرزوي تندرستي يكديگر مدر  كند تا خانواده تقسيم مي

  .بنوشند
 ارمني يگونه سال نو نامند و بدين مي» ختوم«يا » تاتاخوم«ها  مراسم اين شب ويژه را ارمني  

براي ه دسته  مردم دست،و صرف شام ويژه» تاتاخوم «ةبعد از برگزاري مراسم ويژ. شود آغاز مي
  .ددهن مي» آوريس«يا ده مژروند و به يكديگر  هاي يكديگر مي به خانهديد و بازديد 

  ها سال نو ارمني

» ناواگاديگ« و در شب پنجم ژانويه كه به ارمني به آن گيرند ميها روزه  چند روز قبل از عيد ارمني
شود، به خانه  ليسا برگزار ميكه در ك» باداراگ «ة، بعد از شركت در مراسم مذهبي ويژگويند مي
 شب ةشام ويژ. پردازند  سال نو ميةنشينند و به صرف شام ويژ  سال نو ميةآيند و پاي سفر مي

چرا كه . است »دستپيچ«با نام دودي   ماهي يا ماهي خشك يا ماهييتاتاخوم معموالً پلو و كوكو
ي كه خون آنها به هنگام ذبح اتها در اين شب از خوردن غذاهاي تهيه شده با گوشت حيوان ارمني

د و مردها براي دي هاي جوان و روز ششم ژانويه معموالً ارمني. ورزند شود اجتناب مي ريخته مي
در . گويند روند و سال نو را به پدربزرگها و مادربزرگها تبريك مي  بزرگترها مية عيد به خانبازديد

هاي ويژه مانند شيريني   اغلب شيرينيها،  ارمنية عيد در خانةروز ششم ژانويه بر سر سفر
خورد، مرسوم است كه پدربزرگها و  ، گاتا، شكالت و آجيل به چشم مي»نازك«يا » نازوك«

 در .دهند مادربزرگها و پدرشوهرها و مادرشوهرها به اوالد و عروسان و دامادهاي خود هديه مي
آجيل و خشكبار به هاي كوچك حاوي   مدرسه، كيسهيمدارس ارمني نيز قبل از تعطيل

آموزان فقير و ثروتمند  اي برقراري مساوات بين دانش گونه بهشود كه  آموزان هديه داده مي دانش
  .شود تلقي مي
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  تزئين درخت كاج

دانند كه با كيش  پژوهشگران ارمني تزئين درخت كاج در شب عيد ميالد مسيح را سنتي ديرينه مي
 برخي نيز آن را .همانندي دارد كهن متداول بوده،هاي عهد  پرستش درخت كه در ميان ارمني

  .آورند  سنتي به عاريت گرفته از اروپائيان به حساب مي
ارتباط  »درخت دانش« و» درخت حيات«هاي كتاب مقدس به  همچنين اين رسم را به اشاره  
 اما ،كنند  تزئين مي را در كشورهاي مسيحي جهان معموالً شب كريسمس درخت كاج.دهند مي

ها كليساي   زيرا براساس باور ارمني،دهند ها شب پنجم ژانويه اين كار را انجام مي ارمني
به نظر گروهي از . لوساوريچي يا آراطالگاني ارمني، مسيح روز ششم ژانويه والدت يافته است

. آيد شمار مي پژوهشگران ارمني نيز تقديس و تزئين درخت جزئي از كيش پرستش طبيعت به
آيد و عالوه بر آن در عهد كهن در  ها، مظهر رويش و حيات به حساب مي رمنيدرخت نزد ا

برخي نيز بر اين نظر هستند كه . طور گسترده متداول بوده است هارمنستان كيش پرستش درخت ب
 ميالدي در كشور ١٦٠٥اي كه امروز مرسوم است نخستين بار در سال  تزئين درخت كاج به شيوه

  . استآلمان رواج پيدا كرده
 پروتستان مسيحي، عادت داشت ةبراساس اين نظر پژوهشگران، مارتين لوتر، بنيانگذار فرق  
هاي درخت كاج را به خانه ببرد و براي شادماني كودكان، آنها را  تولد حضرت مسيح شاخهشب 

 ميالدي سنت ١٨٤٠همين عادت بعدها به يك رسم و آئين عام تبديل شد و در سال  تزئين كند و
ستن درخت كاج به انگلستان و از آنجا نيز به آمريكا راه يافت، برخي نيز بر اين باورند كه آرا

  .تزئين درخت كاج از دوران حكمفرمائي فراعنه به يادگار مانده است
  نوئل بابا

 بابا«و » كاتاند بابا«ها به آن  است كه ارمني» نوئل بابا«هاي سال نو مسيحي، رؤياي  از ديگر سنت
يك نظر  نوئل نيز پژوهشگران مسيحي اتفاق نظر ندارند و هر  منشاء باباةدربار. گويند مي »زمستان

آلماني » كلوز سانتا«نوئل همان پندار مربوط به   باباةترين نظر دربار رايج. كشند خود را پيش مي
ه كه كلوز جواني بود داستان از اين قرار است كه گويا سانتا .است كه داستان خاص خود را دارد

 اينكه دوشيزگان تهيدست به علت فقر و نداري از ةزيسته و از مشاهد در قرن چهارم ميالدي مي
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كلوز  لذا سانتا. برده است دهند، رنج مي همين دليل تن به ازدواج نميه  جهيزيه عاجزند و بةتهي
 ةخانكند و از سوراخ دودكش بخاري به درون  هايي را پر از زر مي شبي از شبها درون كيسه

كلوز براي خود جهيزيه تهيه كنند و به  ريزد تا آنها با استفاده از طالهاي سانتا دختران دم بخت مي
 نوئل از اعصار بسيار  بابا يازمستان  باباةين حال پژوهشگران معتقدند افسانع در . بخت بروندةخان

و ر جشن ناواسارد هاي اعصار كهن نيز د در ميان ارمني. كهن در خاور زمين رواج داشته است
پخش كردن هديه ميان مردم و جايزه دادن و زدن نقاب بر چهره متداول » بون باري گندان«عيد 

گذشته از . نوئل امروزي داشته باشد زمستان يا بابا هايي نمادين به بابا  اشارهدتوان بوده است كه مي
بارتو . ها شايع بوده است  ارمنينوئل دارد ميان  بارتو كه شباهت بسيار زيادي به باباةاين افسان

هاي   و كيسهيشخصيت محبوب كودكان ارمني بوده كه با كاله بوقي و ريش سفيد و چوب دست
  .كرده است پر از هدايا ميان كودكان شادي قسمت مي

  اعياد ارمني

  .اعياد مسيحي و كليسائي و اعياد ملي. شوند اعياد ارمني در روزگار كنوني به دو دسته تقسيم مي
مسيح و ديگر اعياد مربوط به حضرت عيد ميالد :  اعياد كليساي مسيحي عبارتند ازترين مهم  

» خاچ«آن حضرت و اعياد مربوط به حضرت مريم و صليب مقدس كه در زبان ارمني به آن 
 اعياد حضرت مسيح با .البته غير از اينها اعياد كليسايي ديگري نيز وجود دارند. شود اطالق مي
 آنها عيد ميالد و عيد غسل ترين اي گوناگون زندگي آن حضرت ارتباط دارد كه مهمرويداده

 ةها نيز جنب اي از اعياد ارمني پاره. رستاخيز است» هامبارتسوم« و »يكادز«تعميد و عيد موسوم به 
 امروزه بسياري از .شوند ملي دارند و به مناسبت رويدادهاي مهم ملي و طبيعي و تاريخي برپا مي

اند كه  صورت يك واحد درآمده هاند و ب ها با اعياد و رسوم كليسايي در هم آميخته ياد ملي ارمنياع
  .نهند مردم به آنها ارج مياند و هم  از سوي كليسا پذيرفته شدههم 

به داليل تاريخي اطالعات ناچيزي در ملي كهن دربارة جزئيات و عادات برگذاري اعياد   
 ،شود  در روزگار ما اغلب نام اين اعياد كهن ملي تكرار مي.ار مانده استمنابع و متون كهن به يادگ

طور  هاين اعياد ب. داردناي وجود   برگزاري آنها در اعصار كهن اطالعات همه جانبهةاما از نحو
توان به   مي،براي مثال. اند  شدهل در اعياد كليسائي مسحيبه مروراند و  سنتي در تاريخ پايدار مانده
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ها  سوري ما ايراني كه عيدي شبيه به چهارشنبه» ندآراجراايد«يا  »رذدرن«تن آتش در عيد افروخ
كه يادآور مراسم كهن پاشيدن آب بر روي يكديگر در ميان » وارتاوار«است، پاشيدن آب در عيد 

و ) صعود رستاخيز حضرت مسيح(كشي در عيد هامبارتسوم  ل زدن و قرعهأايرانيان است، تف
 ،لوساوريچ مقدس گريگوراين امر به اين دليل است كه ر كليسايي اشاره كرد كه تعميد انگو

 اعياد مقدس قرار داده ةرمز مسيحيت در ارمنستان، خود شخصاً رسوم كهن را در ةدهند اشاعه
ها بنا نهاده است و مزارهاي مقدسين كهن را   كليسا و نمازخانه،هاي معابد كهن ر ويرانهب و ستا

  .ساها جاي داده است كليةدر محوط
لوساوريچ مقدس پس از  پژوهشگران كليساي ارمني همچنين بر اين نظرند كه گريگور  
 بنا نهاد و به جاي اعياد ملي قديم، اعياد جديد مسيحي را جديدي معابد كهن، كليساهاي انهدام

گونه  بدين  و اعياد كليسائي درآمدندءراتي چند جزيكهن با تغي مرسوم كرد و بسياري از اعياد
ها  ترين اعياد ارمني امروزه از عمده. ها آداب و رسوم كهن خود را حفظ كردند ارمنيبسياري از 

» بون باري گندان «،هاست سوري ما ايراني كه همانند چهارشنبه» ياراندآراجد«توان به درنذر يا  مي
كه هر دو عيد » سومهامبارت«و » زاديك «،كه همانند مراسم برغندان ايرانيان عهد باستان است

  .شوند، اشاره كرد طور جداگانه برگزار مي ه بوباشند  رستاخيز حضرت مسيح مي
مرغ، نهادن شيريني مخصوص  مرغ، بازي با تخم رنگ كردن تخم» ازاديك«از مراسم جالب   

 ما بدر جمعي به آغوش طبيعت است كه سيزده  جشن و رفتن دستهةسفر بر» باسكا«سوم به وم
جمعي به  نيز رفتن دسته» هامبارتسوم «ةبه هنگام برگزاري مراسم ويژ. كند  ميداعي را تها ايراني

  . آغوش طبيعت مرسوم است
 نيايش و دعا در ه، اعياد مسيحي ويژة امروزه به هنگام برگزاري همبه ذكر است كهالزم   

  .گويند مي» كابادار«شود و در زبان ارمني به آن  كليسا برگزار مي
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  هانوشت پي
  .چهارمحال، چهار گروه شهر و روستاي جدا از هم هستند. ۱
  .قلعة سيرك و قلعة ماماكا. ۲
  .) سيدباقر يا كاظممثالً( كشيش باشد ةدر معني نوه يا پسر بچ: سركسيان. ۳
 شنبه اول ،۲۰۰۲ ة شمار، سال نهم، ايرانة روزنام، دكتر سمونيان استاد دانشگاهة مصاحب، بهار،جمشيدي. ۴

  . مهر۱۸ و ۸۰ ديماه
، ۱۳۷۹ دي ماه ۵هاي ميالد مسيح پنجشنبه  به مناسبت دهة جشن. گيرند فرهنگ، ارامنه ششم ژانويه را عيد مي. ۵

  .۲۳۰۸، سال نهم، شمارة ۲۰۰۱، ژانوية ۱۴۲۱شوال 


