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در ابتدا الزم است تعريفى از تمدن ارائه شود. «واژة تمدن به ظاهر صورتى عربى دارد به وزن 
تفعل، اما اين  واژه معنايى كه در فارسى كسب كرده است، در عربى ندارد. تمدن در برابر 
 civilization  به كار رفته كه ريشة  اصلى آن در زبان التين  civis  و  civitas  است، به معنى 
شهر.  civilization  به معناى زندگى استقرار يافته و  سازمان يافته در واحد اجتماعى بزرگ تر 
(شهر) در برابر واحدهاى اجتماعى كوچك تر، به عبارت ساده تر، واژه تمدن و  مدنيت، در زبان 

فارسى به معناى زيستن در شهر يا زندگى شهرنشينانه است» .  1 
به عبارت ديگر، تمدن به مجموعه دستاوردهاى مادى و معنوى بشر در طول تاريخ 

اطالق مى شود كه با تكيه بر انديشه و  ارادة  وى حاصل شده باشد. 
تمدن اصفهان يا مكتب اصفهان مربوط به زمانى است كه اصفهان پايتخت ايران شد. 
در سال يازدهم جلوس شاه عباس اول به تخت سلطنت (1600م) اصفهان به منزلة پايتخت 
ايران انتخاب شد. نكته مهم آنكه فاصلة زمانى ميان انتخاب اصفهان به منزلة  پايتخت تا 
مهاجرت ارمنيان به اين شهر و اسكان آنان در آن اندك است و ارمنيان در حدود سال هاى 
  1604 ـ 1605م/ 1011ـ1012 ق به اصفهان مهاجرت كردند كه اگر دو عدد فوق را از 
يكديگر تفريق كنيم بين پنج يا شش سال  فاصلة زمانى ميان آنها وجود دارد كه زمان اندكى 
است.  بنابراين، مى توان گفت كه پيشينة اسكان ارمنيان در اصفهان تقريباً برابر با زمان 

انتخاب شدن اين شهر به منزلة پايتخت است. 
اگر بخواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه ارمنيان چه نقشى در شكل گيرى تمدن 
اصفهان داشته اند، در ابتدا، بايد به شكل گيرى جلفا و نقشى كه اين منطقه در توسعه و 

تمدن اصفهان داشته اشاره كنيم. 
* عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى، واحد نجف آباد. 

1.  عبدالحسين آذرنگ، مبانى تاريخ تمدن (تهران،؟،1390)، ص10.

نقش ارمنيان در شكل گيرى تمدن اصفهان
دكتر شكوه السادات اعرابى هاشمى*
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گزارشگران اروپايى جلفا را به صورت يك حومة باصفا و داراى خانه هاى زيبا، در ميان 
باغ هاى  سرسبز، توصيف كرده اند. 

در سفرنامة آندره دوليه دالند،1 آمده كه بناهاى جلفا، مانند اصفهان و اغلب آنها بسيار 
پاكيزه هستند.2 

ژان تونو،  3  سياح معروف فرانسوى، اظهار مى دارد كه شهر اصفهان حومه هاى بزرگى 
دارد كه  اشخاص ثروتمند در آن زندگى مى كنند. بهترين و زيباترين و گران تر از همة 

حومه ها جلفاست.  4         
جووانى فرانچسكو جملى كاررى5 به باغ هاى سرسبز جلفا اشاره مى كند كه از دور 
چون جنگلى مى نمايد... . در اغلب كوچه ها دو  رده چنار كاشته شده كه در وسط آنها جوى 

پرآبى قرار دارد.6 
كرنليوس دو بروين،7 نيز در سفرنامة خود شمارى از خانه هاى زيباى بازرگانان ارمنى 
مقيم جلفا را چنين توصيف مى كند: «اين خانه ها داراى تاالرهاى زيبا، منقوش به تابلو و 
داراى تراس هاى بزرگ هستند. داخل  خانه ها بسيار تميز و كف اتاق ها مفروش به فرش هاى 

زيباست و داراى صندلى هاى مزين به آب طال و  نقره هستند».8 
شاردن9 تعداد خانه هاى جلفا را بالغ بر 3400 تا 3500 خانه ذكر مى كند. «بيشتر 
 خانه هاى خوب و مجلل در امتداد رودخانه ساخته شده. برخى از آنها زرنگار و چنان باشكوه 

و عالى است كه   مى توان آنها را در رديف قصرها و كاخ هاى سلطنتى به شمار آورد».10 
البته در قرن هاى بعد از صفويه نيز، جلفا زيبايى خود را حفظ كرد به  گونه اى كه در 
رسالة تاريخ معاصر اصفهان  آمده: «جلفا از بهترين نقاط شهر است، از جهت سالمت آب و 

1. André Daulier Deslandes
2. آندره دوليه دالند، زيبايى  هاى ايران، ترجمة محسن صبا(تهران: انجمن دوستداران كتاب،1347)، ص67. 

3. Jean Thevenot
4. Jean Thevenot,The Traveles of Mosieur de Thevenot into the Levant(London:s.n.,1687), p.79.
5. Giovanni Francesco Gemelli Careri

6. جووانى فرانچسكو جملى كاررى، سفرنامه كاررى، ترجمة دكتر عباس نخجوانى و عبدالعلى كارنگ ( تبريز: اداره كل فرهنگ و هنر 
آذربايجان شرقى1348)، ص99. 

7. Cornelius de Bruyn
8.Cornelius de Brun,The traveles of Cornelius de Brun(London:s.n., 1737), p. 324.
9. Jean Chardin  

10.   ژان شاردن، سفرنامة شاردن، ترجمة  اقبال يغمايى (تهران: طوس، 1372)، ج2، ص1569. 
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هوا و صفا و نظافت و مزين به درخت و سبزه، مشتمل بر  خانه هاى نظيف و مغازه هاى جديد 
و كليساهاى عالى و ...».1 

وجود چنين ويژگى هاى منحصر به فردى سبب شده كه گردشگران زيادى به اين 
شهر  سفر و از آثار تاريخى و  فرهنگى جلفا ديدن كنند و در بازگشت، در سفرنامه هاى خود 
دربارة اين شهر بنويسند. همين امر سبب شد كه نام جلفا و شهر اصفهانبر سر زبان ها بيفتد.  
از سيصد سفرنامه اى كه در عصر صفوى به زبان هاى گوناگون نوشته شده است سفرنامه اى 

را  نمى توان يافت كه از اصفهان و جلفا ياد نكرده باشد. 
در بايگانى كليساى وانك، حدود صد فرمان از شاهان صفوى در خصوص ارمنيان 
وجود دارد كه در شمارى از آنها از ارمنيان حمايت حقوقى شده است، از جمله آنكه ارمنيان 
حق داشتند در جلفا كليسا بسازند و به گفتة  مؤلف تاريخ جلفاى اصفهان در زمان صفويه 24 
كليسا د جلفا وجود داشته.2 البته، در حال حاضر تنها   سيزده كليسا در جلفا موجود است. 

بيشتر كليساها در نيمة اول قرن هفدهم ميالدى ساخته شده. 
هنگامى كه پيترو دالواله3 از جلفا ديدن كرد تنها ده كليسا در جلفا وجود داشت.4 در زمان 
 اولئاريوس5 اين تعداد به دوازده كليسا6 و در زمان تاورنيه7 به پانزده يا شانزده كليسا رسيد كه دو 
تاى آنها صومعة  دختران بودند.8 دوليه دالند به بيست كليسا،9 جان فراير10 به سيزده  كليسا،11 

1. حيدر على نديم الملك اصفهانى، «تاريخ مختصر اصفهان»، به كوشش ايرج افشار، فرهنگ  ايران زمين ،ش 21، ص51.
2.  هارتون درهوهانيان، تاريخ جلفاى اصفهان، ترجمه لئون گ. ميناسيان و موسوى فريدنى (اصفهان: زنده رود با مشاركت نقش 

خورشيد، 1379)، ص154. 
3.  Pietro Della Valle

جهانگرد ايتاليايى كه در 1617م به ايران سفر كرد.
4.  پيترو دالواله، سفرنامة پيترو دالواله، ترجمة شعاع الدين شفا (تهران: علمى و فرهنگى، 1370)، ص 442. 

5. Adam Olearius
پژوهشگر، رياضى دان، جغرافى دان و كتاب دار آلمانى و همچنين دبير دوك هولشتاين، سفير فريدريك سوم در دربار شاه ايران ـ شاه 
صفى ـ بود. او پيرامون ديده هاى خود از سفر به ايران دو كتاب نگاشته است. همچنين، نخستين ترجمة آلمانى بوستان و گلستان 

سعدى به دست او در 1654م منتشر شد.
6.  آدام الئاريوس، سفرنامه آدام الئاريوس، ترجمه حسين كردبچه (تهران:نشر كتاب براي همه، 1369)، ج2، ص 614.  

7. Jean-Baptiste Tavernier
جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوى كه در عصر صفوى بارها به ايران و مشرق زمين سفر كرد. سفرنامة او در شرح وقايع دورة صفويه 

و وقايع دربار صفوى داراى اهميت بسيار است.
8. ژان باپتيست تاورنيه، سفرنامة تاورنيه، ترجمة  ابوتراب نوري (اصفهان: كتاب فروشي تأييد، 1336)، ص 408. 

9. دالند، همان، ص47 و 48. 
10. John Fryer 
11. John Fryer, A new account of East-India and Persia: in 8 letters being 9 years travels, begun 1672 and 
finished 1681(s.l.:s.n., 1967), p. 201. 
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شاردن به سى كليسا (اعم از كاتوليك و ارتدكس)،1 منابع كارمليتى به 22 كليسا2 و كرئليوس 
دوبروين به 27 تا سى  كليسا اشاره كرده اند.3  

تاريخ و زمان پيدايش كليساها مى تواند معيارى مناسب و دقيق براى رشد و رونق 
فرهنگى و عمرانى جلفا  به حساب آيد.  از آمار به دست آمده مى توان چنين نتيجه گرفت كه 
از 24 كليساى ساخته شده در جلفاى اصفهان، كه همگى در دوران حكومت صفويه بنا شده، 
هفده كليسا در محله هاى قديم جلفا واقع شده. از اين ميان نه كليسا در دوران حكومت شاه 
عباس اول، دو كليسا در زمان حكومت شاه صفى، دو كليساى ديگر در زمان شاه سليمان 
و يك كليسا  در دوران حكومت شاه سلطان حسين ساخته شده. از هفت كليساى واقع در 
محله هاى جديد جلفا، سه كليسا بدون  تاريخو چهار كليسا مربوط به دوران حكومت شاه 

عباس دوم است. 
مى توان چنين نتيجه گرفت كه بيشترين توسعة جلفا، بر مبناى ساخت كليسا، به 
ترتيب مربوط به دوران شاه  عباس اول و دوم است.  بنابراين، وجود كليساهاى ارمنيان از نظر 

جلب توجه گردشگران خارجى سبب رشد اقتصادى اصفهان شده است. 
گذشته از دورنماى جلفا و وجود كليساها ورود ارمنيان به اصفهان و اسكان آنان در 
اين شهر بر رشد جمعيت و تحوالت شهرى  و فرهنگى اصفهان تأثير گذاشته است.  تخمين 
جمعيت جلفا بر حسب زمان در منابع گوناگون متفاوت است. بنابر محاسبة به  عمل آمده 
جمعيت جلفا در ابتداى تأسيس آن بين پنج تا ده هزار نفر بوده و بعد اندك اندك به ده تا 
پانزده هزار  نفر در اواخر حكومت شاه صفى رسيده. در زمان شاه عباس دوم، جمعيت آنان 
بيست هزار نفر و حتى در ربع آخر  قرن هفدهم ميالدى سى هزار نفر تخمين زده شده است.  
در ميان اين جمعيت، شمار بسيارى هنرمند، صنعتگر و بازرگان ارمنى وجود داشته 
كه  هريك در حرفه اى مشغول بوده و خدماتى ارزنده به فرهنگ و تمدن اصفهان ارائه 
كرده اند. از جملة آنان مى توان، بنا به  گفته لئون ميناسيان، به استاد ميناس اشاره كرد كه 
معلم و مربى، نقاش معروف عصر صفوى، رضاعباسى، بوده و يا  خاچاطور كساراتسى، كه از 

شاگردان گوتنبرگ بوده و ماشين چاپ را با خود به اصفهان آورد.  
1.   شاردن، همان، ص1567. 

2. A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and XVIIIth Centuries.(Lon-
don: Eyre & Spottiswoode, 1939), vol. 1, p. 644.  
3. Cornelius de Bruyn, ibid. , p. 207.  
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از سوى ديگر، ارمنيان در رشد تجارى اصفهان نيز نقش بسزايى داشتند. بازرگانان 
ارمنى حلقه هاى واسطه و  اصلى تجارت داخلى و خارجى ايران در عصر صفوى محسوب 
مى شدند و با ديگر بازرگانان در امپراتورى عثمانى، هند و  سرزمين هاى اروپايى مناسباتى 
دوستانه برقرار كرده بودند كه حاصل آن ورود بازرگانان اروپايى به اصفهان بود.  اين بازرگانان 
در خانه هاى ارمنيان به طرز شاهانه اى پذيرايى مى شدند كه در يشتر سفرنامه ها  به ذكر 
جزئيات آن پرداخته شده  است. به همين دليل، شاه عباس تصميم گرفت به منظور اجراى 
برنامه هاى گستردة تجارى خود و به ويژه، عرضة ابريشم  ايران به بازارهاى بين المللى از 
وجود خواجه هاى ارمنى استفاده كند و بدين منظور و براى تشويق ارمنيان، طى  فرمانى 
(تا دو سه هزار تومان از مال ديوان به ايشان مساعدت كرد)1 و به هر يك از  آنان كه مايل 
بود كمك هاى نقدى و جنسى كرد تا در هند و كشورهاى اروپايى به تجارت بپردازند. در 
بازگشت به  اصفهان سرماية آنها به دو ميليون ليور مى رسيد. به همين دليل، شاه عباس 
كوشيد تا با پيش گرفتن سياست  تساهل و تسامح مذهبى نسبت به ارمنيان، محيط امن و 
آرامى را براى آنان به وجود آورد تا بتوانند به تجارت پردازند و  در بازگشت به كشور سبب 

افزايش نقدينگى اصفهان شوند. 
بنابراين، بين حكومت صفوى و طبقة بازرگانان ارمنى اشتراك منافعى با نوعى پيمان 
پديد آمد كه براى هر دو  طرف مقرون به صرفه بود. دولت براى خواجه ها شرايط مساعد 
تجارى به وجود مى آورد و آنان نيز با فعاليت هاى  تجارى خود سود سرشارى را عايد خزانة 

شاه در اصفهان مى كردند. 
سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه علل پيشرفت تجارى ارمنيان در قرن هفدهم 

ميالدى چه بود؟ در جواب مى توان به موار زير اشاره كرد: 
جهت  اطالعاتى  يا  جهان  مجمع  كتاب  تجارت.  فنون  از  ارمنى  بازرگانان  آگاهى  ـ 
استفاده تجار، نوشتة  گستانت جوقايتسى، كتابى مفيد براى بازرگانان تازه كار ارمنى بود. 
همچنين، يك مدرسة  بازرگانى در جلفا تأسيس شد كه در دوران فعاليت خود بيش از 250 
فارغ التحصيل داشت.  نكتة جالب آنكه از روى كثرت لغات فارسى در مجموعة لغات تجارى 

جلفا مى توان تأثير تجارت ارمنيان را  بر ايرانيان دريافت. 

1. اسكندربيك تركمان،تاريخ عالم آراى عباسى،به كوشش ايرج افشار (تهران: امير كبير؛ اصفهان: تأييد،1350)، ص667.
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ـ قناعت پيشگى ارمنيان در طول سفرهاى تجارتى. كاررى در اين خصوص مى نويسد: 
«آنها به قدرى قانع و  مقتصدند كه در سفر پول ته جيب آنها مى رويد».1  

ـ هم كيشى ارمنيان با اروپاييان و تسلط آنان به زبان هاى مختلف. 
نتيجه آنكه بازرگانان معروفى در ميان ارمنيان پديد آمدند كه توانستند بخشى از ثروت 
خود را صرف ساخت  كليساها و تزئين آنها كنند. از ميان بازرگانان معروف جلفا مى توان به 

خواجه نظر و خواجه خاچيك اشاره كرد.2  
خواجه پطرس، پسر وليجانيان، نيز همان كسى است كه كليساى بيت اللحم را در جلفا 
ساخت و پس از درگذشت خود  مبلغ چهل هزار پول مسكوك نقد غير از خانة شهرى و 

ييالقى و جواهرات و ظروف طال و نقره و اثاث البيت قيمتى  باقى گذاشت.3  
تاجر ارمنى ديگر، خواجه بغوس، پسر خواجه پطرس، بود. نوة ارشد خواجه پطرس، 
پطرس اسكانيان، به  هندوستان مهاجرت كرد و در مدرس بازرگان معروفى شد كه با كمپانى 
هند شرقى همكارى مى كرد. او پس از مرگش هفتصد هزار روپيه به جاى گذاشت و وصيت 
كرد كه قلبش را در يك جعبه  طاليى به اصفهان حمل و در كليساى جدش در بيت اللحم 

دفن كنند كه اين خواستة او پس از مرگش عملى شد. 
حاصل سخن آنكه رفت و آمد سياحان اروپايى به جلفا و ترسيم تصويرى مثبت از 
جلفا در  سفرنامه هاى ايشان سبب رونق رفت و آمد و گردشگرى به اصفهان شد. گردشگران 
از كليساها ديدن مى كردند و وجود  كليساها سبب افزايش سطح تمدن اصفهان هم از لحاظ 

مادى و هم معنوى مى شد. 
از سوى ديگر، مهاجرت و اسكان ارمنيان سبب رشد جمعيتى اصفهان شد و نقشى 
كه ارمنيان در بازرگانى و  تجارت قرن هفدهم ميالدى داشتند سبب افزايش توان اقتصادى 

و تجارى اصفهان شد. 
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