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  ارمنیان و سقوط صفویه

  

  السادات اعرابیدکتر شکوه

  استادیار گروه تاریخ

  آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
  

  
  چکیده

های مذهبی تت عدم تسامح مذهبی نسبت به اقلیسیاس با روی کار آمدن شاه سلطان حسین،

ها به ی افغانی حملهبدان شد در آستانه همین امر منجر .از جمله ارمنیان در پیش گرفته شد

باشـند و  گرفتن انتقام از حکومت صـفویه مـی   صددان، چنین شایع شود که ارمنیان دراصفه

ی و های گردشگران اروپـای اهند شد، لذا در تعدادی از گزارشها نزدیک خوبه افغان احتماالً

  .ی مزبور دامن زده شده استملیت شایعهکشیشان کار

ای شاهدان عینی بیـان  ههای مختلف و گزارشاست با استناد به سفرنامه این مقاله در پی آن

 ارمنیان نه تنها سازش نکردنـد،  خالف شیوع چنان خبری در ایام اشغال اصفهان،نماید که بر

  .شمن مشترک پرداختندبلکه با همکاری ارتش صفویه به مقابله با د

  .جلفا شاه سلطان حسین، ،هاافغان ارمنیان، :واژگان کلیدی

  

  مقدمه

راه به رغم آنکـه   تخت نشستن شاه سلطان حسین، تاسیس حکومت صفوی در ایران تا بر با

امـا   ،مطرح شدندتجدید عظمت کشور هموار شد و پادشاهانی مانند شاه اسماعیل و شاه عباس 
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سپرده شـد کـه    ای که واپسین میراث صفویان به پادشاه سست عنصری ه گونهب دولت گذرا بود،

  .نندزمثل می بخردیان و سست عنصری تدبیری،در بی نام او را تاکنون،

اما به قولی  اگرچه سقوط شاهنشاهی صفویان بالظاهر در زمان شاه سلطان حسین اتفاق افتاد،

حکومـت   مدتها قبل خـورده و  آن تکیه داده بود، عصای سلطنتی را که نظام حکومتی به موریانه،

سایۀ بلند و سنگین انحطاط بر همۀ قلمروهـای   پیش از آنکه سقوط کند، از بنیاد مختل و صفویه

  .ات اجتماعی و سیاسی گسترده گردیدحی

پادشاهی که پرورش یافتۀ حرمسرا و دولتخانـه نبـود و بـه رغـم      ،اول تمایز میان شاه عباس

سیاست  تصوری از رابطه میان دیانت و داد،بت به دیانت از خود نشان میه نسکرویکرد خاصی 

شـاه سـلطان حسـین تحـت نفـوذ       و داده تامین و حفظ مصالح کشور سوق میرا ب داشت که او

در تعارض منافع ایـن دو   ،رجال درباریخواجگان و از سوی دیگر القائات برخی از  حرمسرا و

  .را فراهم آوردمت  صفویه حکواشی زمینۀ فروپ گروه قرار گرفت و

مدعای فوق است و مبین ایـن واقعیـت کـه وی در     ارامنه شاهدی بر بااول شاه عباس  رفتار

داد و با تکیه بر چنین دریافتی حفظ قدرت را در راس همۀ امور قرار می کسب و حوزه سیاست،

 انات موجود درمملکـت، امک ازتا حدودی که توانست  بود ملی از قدرت سیاسی و تامین مصالح

  . گسترش مناسبات سیاسی استفاده کند و تجاریجهت توسعۀ 

نشین مستقل جلفای نو نه و فرمان تشکیل کوچدر ارتباط با کوچ اراماول سیاست شاه عباس 

تـامین مصـالح عالیـۀ     مذهبی به ارامنه در بطن توسعۀ اقتصـادی و  و واگذاری امتیازات سیاسی و

محـیط   با پیش گرفتن سیاست تساهل وتسامح مذهبی نسبت بـه آنـان،   وی .مملکت قرار داشت

امن و مناسبی را برای جلفائیان فراهم آورد تا  به راحتی بتوانند به تجارت پرداخته و منجر  نسبتاً

  . به گسترش مناسبات تجاری و سیاسی مملکت گردند

 یا نوعی تعامل پدیـد  اشتراک منافع طبقۀ بازرگان ارمنی، بدین ترتیب بین حکومت صفوی و

 1هـا لت شرایط مساعد تجـاری بـرای خواجـه   دو .آمد که برای هر دو طرف مقرون به صرفه بود

  .کردندسود سرشاری عاید خزانه می های تجاری خود،آنها نیز با فعالیت کرد وایجاد می

زولـی  ارامنه سیر ن در زمان جانشینان شاه عباس، منحنی روابط دو سویه بین شاهان صفوی و

 دادنـد و گذاری در ایـران نشـان نمـی   تجار ارمنی دیگر رغبتی به سرمایهکه  ایبه گونه پیدا نمود،
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همین امـر منجـر بـه خـروج      هندوستان شدند،جمله  از دیگر کشورهاکم در پی مهاجرت به کم

  .های زوال اقتصادی و تجاری صفویه را فراهم آوردزمینهیکی از  و نقدینگی از مملکت گردید

گرفتن مصالح ملی مملکتی از سوی نادیده  ،ز عوامل فروپاشی حکومت صفویهیکی ابنابراین 

در پـیش گـرفتن سیاسـت عـدم تسـامح       شاه عباس بالخصوص شاه سلطان حسـین و  جانشینان

آنست رویکرد متقابل لذا این مقاله بر ،باشدمی ارامنههای مذهبی از جمله اقلیت مذهبی نسبت به

بررسـی   افغان و شاه سلطان حسین را  رو یعنی سپاهیان محمود بر دو عنصر رو درارمنیان در برا

  .نماید

ـ  آن اوهش این پژبنابراین سوال اصلی  ورش محمـود افغـان بـه    ست که ارمنیان  به هنگـام ی

ها افتـاد  عی در پیش گرفتند و به رغم شایعاتی که در همان زمان نیز بر سر زباناصفهان چه موض

  رصدد همکاری با افغانان بر آمدند؟ یا از سپاه صفویه پشتیبانی نمودند؟آیا ارمنیان د

لیسای وانک، با تکیه بر اسناد منتشر نشده ک ی فوق الزم استهاپاسخگویی به پرسشجهت 

سیاحان اروپایی به بررسی جایگاه ارامنه در زمان حمله افاغنه پرداخته  هایمتون ارمنی و گزارش

گـردد و  یه در ارتبـاط بـا ارمنیـان بیـان مـی     دیدگاه رسمی حکومت صفو ا،بنابراین در ابتد. شود

نشدند بلکه با دادن جان ها متحد اید که ارمنیان نه تنها با افغاننممیسرانجام این فرضیه را مطرح 

  .شان شدندو مال درصدد حمایت از مرز و بوم زندگی

  

  ارمنیان مناسبات شاه سلطان حسین با

در بیست و شش  ،)م1693/ه 1105( به دنبال مرگ شاه سلیمان به سالشاه سلطان حسین   

بـر تخـت سـلطنت     ده بـود، یـ را در حرمسرای شـاهی گذران  عمر خود سالگی در حالی که همۀ

فرامینی  از رجال درباری و مذهبی تحت تاثیر بعضی  وی چون از خود اقتداری نداشت،. نشست

  . مسیحیان صادر نمود در ارتباط با

رونوشـت از شـاه سـلطان     فرمان اصل و بعضـاً  33تانه هم اکنون در کلیسای وانک خوشبخ 

توان مناسبات شاه سلطان حسین می باشد که از روی این اسنادن در باره ارمنیان موجود میحسی

  :این فرامین شامل مباحث ذیل است .با ارامنه را بررسی نمود
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   :مسائل مالی کلیساها -1 

 -81 -80 -77 :هـای از لغو و یا برقراری مالیات بر کلیساها به شماره مشتمل بر شش فرمان

دهنده آنست که میزان مالیـات  اسناد نشانالبته تعداد زیاد این فرامین نسبت به کل  . 98 -96 -85

هـایی از طـرف   واکـنش کلیساها در اواخر حکومت صفویه به قدری افزایش یافت که منجـر بـه   

دور این فرامین مستلزم رفت و نکته قابل توجه آنکه ص. ویه گردیدحکومت صفارمنیان نسبت به 

های مادی از طرف ارمنیان به محل سازمان دولتخانه صفویه هزینههای مکرر به همراه صرف آمد

به عنوان نمونه در فرمان شاه سلطان حسین . بوده تا شاید سرانجام فرمانی به نفع آنان صادر گردد

  :دهچنین آم .)ه 1125مورخ (

 ، آنکه چون کشیشان جواله جدید دارالسلطنه اصفهان و محال فریدن و برن مطاع شدحکم جها 

که هرگز در ، به عرض اقدس رسانیدند دارالسلطنه مزبورورود و گندمان و غیره محال سرحد 

 امنه قرار داده شود و قبل، دستور و معمول نبوده که مالیه بر کلیساهای ارایام سالطین جنت مکان

ا بوده که از عمله اوچ کلیس و عرض معاندان و شیخ مومن نامی ـ ، به تحریک اهل غرضاز این

بر کلیساهای ایشان مالیه قرار داده شده بوده و بعد از آنکه دیوانیان، و با ایشان معاندت داشته ـ 

یساهای روانه بالد مخالف و بدان سبب کار بر ایشان تنگ گردیده و استدعا نمودند که مالیه کل

د و از سرکار خاصه تصدیق ایشان به تخفیف و تصدق مقرر گردد که به دستور قدیم مرفه باشن

یشان معاندت ا ارقام مطاعه صادر و باز مجدداً ،باب تخفیف مالیه کلیساهای مزبور اند که درنموده

که ام ظاهر گشته بر کلیساهای ایشان مالیه قرار داده شده بوده و بعد از آنکه دیوانیان عظداشته ـ 

، مجددا مالیه مذکور الحالکور به تخفیف مقرر گردیده و ثانی، مالیه مذامر مزبور بدعت است

سازی نمایند و اکثری از ایشان از خوف محصالن یشان حواله و مقرر گردیده که مهمبرقرار و به ا

ستدعا نمودند که مالیه ، روانه بالد مخالف و بدان سبب کار بر ایشان تنگ گردیده و افرار نموده

کلیساهای ایشان به تخفیف و تصدق مقرر گردد که به دستور قدیم مرفه باشند و از سرکار خاصه 

برقرار و  اند  که در باب تخفیف مالیه کلیساهای مزبور، ارقام مطاعه صادر و مجدداًنمودهتصدیق 

  2... مقرر گردیده که حواله و بازیافت شود

الیاتی از دیگر مشکالتی  که در این زمان ارمنیان با آن مواجه بودنـد در  عالوه بر فشارهای م 

درباره رفـع   .)ه1117مورخ (به عنوان نمونه فرمان شاه سلطان حسین  باشد،میارتباط با تجارت 

  :باشدارمنی این گونه میتعدی بیگلربیگی مشهد نسبت به تجار 

عرض رسانیدند که عالیجاه  به ،طنه اصفهاننه سکنه جواله دارالسلین وقت تجار اراما در ...

نماید کار ایشان چتی بازیافت و تعهد می، به جبر و تعدی از سر بیگلربیگی مشهد مقدس معلی

و های مدید مسامحه ، بعد از آنکه مدتسازی نمایدبعد از مدت شش ماه وجه آن را مهمکه 
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مایند، باز از ایشان ر ایستادگی نو اگ دهدنمایند، آخراالمر نصف وجه چتی را میاهمال می

    3... .نماید اشتغال می

  :در پایان این فرمان آمده

مزبور از جماعت مذکوره  ، رفع تعدی و زیادتی عالیجاهچون بر مضمون رقم اشرف مطلع گردد

  ... .نموده

  :مناسبات اجتماعی ارمنیان با مسلمانان -2

امری کـه   بایست  مرتکبنمیاهل  کتاب  مقرر گردید که .)ه 1120مورخ (براساس فرمان  

، ارامنـه کفـش جسـته    در روز باران بیرون نیامـده « ، شوند و از آن جملهخالف شرایط ذمه باشد

توری که در زمـان  به دس«در ادامه آن ذکر نموده  و 4».نپوشند که امتیازی با مسلمانان داشته باشند

ایـام نیـز از آن قـرار منظـور     ، در این بودهستان فردوس مکان، معمول و مقرر نواب خاقان گیتی

شاه سـلطان حسـین و    .)ه1119مورخ (از طرف دیگر طی فرمان » ، بدان رویه عمل نمایندداشته

به علت اقامت جمعی از مسلمانان «، میر محمد صالح الحسینی ،االسالم اصفهانطبق عریضه شیخ

ا  بنا نهاده و به مسجدی در جلف  و جماعت جدیداالسالم در جلفا دستور صادر شد که به زودی

و قـدغن نمایـد کـه در اوقـات      ، موذنی در آنجا تعیین و وظیفه در وجـه او مقـرر  اتمام رسانیده

   5».، به گفتن اذان اقامت نمایدصالت

   :هااختالفات ارمنیان با کاتولیک -3

 رسـماً ـ    91و 89د شـماره  اسناـ  .)ه1123و 1122مورخ (شاه سلطان حسین طی دو فرمان 

بایسـت بـا   ینه اختالفات عقیدتی و سیاسی نمیاعالم نمود که پیروان دو فرقه مزبور به دلیل  پیش

، لیفـه اوچ کلیسـا  طبق عریضـه خ  .)ه1123مورخ (در فرمان  .هم مراوده و مزاوجت داشته باشند

  :خلیفه الکسندر آمده

نموده، تعلیم زد فرنگیان تردد ، نپنج شش نفر از ارامنه سکنه دارالسلطنه تبریز و آن حدود...  

چون بر گردد، گیرند و امر مزبور بدعت است و باعث تفرقگی ایشان میمذهب از ایشان می

 ، التزام از ارامنه سکنه آن حدود بازیافت نماید که من بعد ازمضمون رقم اشرف مطلع گردد

  6... .پادریان فرنگی تعلیم نگرفته 

به خلیفگان و کشیشان ارمنی نوشته که نگذارد به هـیچ  خطاب  .)ه1122مورخ (و در فرمان 

، و با زنان طایف مزبوره ...خانه ببرند اطفال و جهال ایشان را به کلیسا و مکتب« وجه من الوجوه

  7».، خانه و ملک خریداری نمایندر اماکن سکنای ایشان کلیسا ساختهمواصلت و د
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  : مسائل اداري ارمنیان -4

دچار  صفویه ارمنیان در مسائل داخلی خود  مستقل بودند اما زمانی که به رغم آنکه در زمان

نوشتند و خواهـان حـل   ای به شاه می، عریضهتوانستند آن را حل نمایندو نمی شدندمشکلی می

یسـا را  ، اهالی جواله استدعای تغییر خلیفـه اوچ کل .)ه1107مورخ (فرمان  مثالً. شدندمیمشکل 

   8.وافقت نمودبا آن امر مین نمودند و شاه سلطان حس

با توجه به آنکه  ارمنیان و از آن جمله جلفائیان سازمان اداری مستقلی داشتند، اما همیشـه    

مسئول رسـیدگی بـه مسـائل اداری و     ،ویه فردی مسلمان به عنوان داروغهاز طرف حکومت صف

مبنـی بـر انتصـاب    .) ه1125مورخ (فرمان . گردیدز تامین امنیت محل سکونت آنها میمالی و نی

  :باشدچنین می باشی به داروغگی جلفاداربیک جبهمحمداسماعیل

ئیل، داروغگی و ضبط جزیه و غیره دارباشی از ابتدای ئیالنمحمد اسماعیل بیک جبه... 

متوجهات دیوانی ارامنه جواله دارالسلطنه اصفهان را به رفعت و معالی پناه مقرب الخاقان مومی 

فرمودیم که چنانچه باید و شاید، به ضبط و ربط و نظم و نسق جواله مزبور و تنبیه و  الیه مرجوع

            9.ارامنه آنجا قیام و اقدام نمودهتادیب دزد و اشرار 

از طرف  شاه سلطان حسین صـادر   11و داروغگی جلفا 10فرمان انتصاب خلیفگی اوچ کلیسا

  .گردید

نیـز چنـدان    ،نیان در زمان شاه سلطان حسین شدهت ارمدر منابع ارمنی توصیفی که از وضعی

تـاریخ  «ترجمه شده بـه فارسـی تحـت عنـوان      ، تنها کتابمینهدر این ز. باشدبخش نمیرضایت

منابع دسـت   باشد که در تالیف کتاب ازمی.) ه13/م19(از هاروتون درهوهانیان  »جلفای اصفهان

  :     نویسدو می .استفاده وافر شده است های خطی کلیسای وانکاسناد و نسخه ،اول ارمنی

 حمل تابوت معدومان و پرداخت وجه دانۀ ماکیان دربار به عهدۀ بر اساس یکی از این فرامین

فقط  گناه او، کفارۀ کشت،عیسوی را می ه مسلمانی یک نفرچچنان این زمان در.بود ارامنه

   12.پرداخت یک بار غله به خویشان مقتول بود

د که شاه نمومیاعالم هر ماه جارچی  در ابتدای مان دیگر از شاه سلطان حسین،اساس فر بر

آنهـا حـق    13.ردخواستۀ آنها را اجابت خواهد ک هر در مورد ارمنیانی که مسلمان شوند احسان و

   14.های بارانی به بازار وارد شوندنداشتند در روز

برکشـتگان در ابتـدای قـرن    یـن از د شـمار نویسـد کـه   می» تاریخ جلفای اصفهان«نویسنده  

بـدنبال گرانـی و    )م1716/ه1129(در سـال   ،به گزارش هلنـدیان  15م در جلفا بسیار بود17/ه12
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هزاران مسیحی بـرای آنکـه بتواننـد خـوراکی بیابنـد بـه دیـن اسـالم          ،کمیابی خوراک در کشور

هارت به نقل از گودروی لک تنها حامی و مشوق جلفائیان در دربار، جدۀ شاه بود،ته الب 16.درآمدند

  :   نویسدکشیش می

 هیچ گونه صرف مال برای توسعه و بالید و ازشاه سلطان حسین زیاده از حد به حرم خود می

تا اگر زن یا  گذاشتند،پا می های جلفا را زیرسرایان کوچهخواجه .داشتشکوه آن دریغ نمی

ای زیبا را ربود و او را در حرم ه یکبار راهبهشا .وی را برای شاه بربایند ای زیبا بیابند،دوشیزه

 اما جدۀ شاه بعد از انقضای پانزده روز شاه را به آزاد ساختن راهبه واداشته، .محصور ساخت

کوچکترین آزار  گفته بود اگر به زنی که خود را با عهدی خاص در راه خدا وقف کرده است،

    17.ر او لعن و نفرین وارد خواهد شدبرساند ب

در اواخر حکومت صفویه، سیاست دینی شاه سـلطان حسـین تحـت نفـوذ     رسد به نظر می 

فکر که فقط در پی منافع خصوصی خود بوده و نه مصالح مملکتی، منجر بـه  از دولتیان بی برخی

ای کـه بـه   وام ایرانی از میان بـرود بـه گونـه   آمیز میان اقهمزیستی مسالمت آن گردید که وفاق و

با افاغنه سـازش وهمـدلی    ارامنه که به اصفهان چنین شایع شده بود افغان ودمحم هنگام یورش

هـای  بـه دلیـل سیاسـت   ـ   عیت است که قبل از حملۀ افغانهااین امر مبین این واق خواهند کرد و

  .دلی ایرانیان شکاف بوجود آمده بونادرست حکومت ـ در پیکر وفاق م

ور بشایعۀ مز ه افاغنه در اصفهان حضور داشتند،زمان حمل سیاحان اروپایی و کارملیتها که در

    .اندخود بیان نموده هایشرا در گزار

-مـی  کروسینسکی کشیش لهستانی که به عنوان پزشک در اردوی محمود رفت وآمد داشـته، 

  :   نویسد

به این  محافظت سرای شاه مشغول شوند و به اصفهان درآیند ودر قزلباشیه به ارامنه فرمان داده،

  18 .اسلحه و اسباب ایشان را گرفتند له ارامنه را بیرون آورده،حی

  :نویسدکروسینسکی می هایایید گزارشجونس هنوی در ت

ولی آنها به  .این عالمت بدگمانی و سوءظن کافی بود که آن ملت غیور را به شورش وادارد

 حاضر شدند از دولت ایران تقاضای کمک کردند و ها،محض شنیدن خبر نزدیک شدن افغان

 شدند،به همان نسبت که شورشیان نزدیک می هزینۀ نگهداری سربازان ایرانی را خود تامین کنند،

 که والی عربستان به رغم قول کمک، کردند و چون دریافتندها تقاضای خود را تکرار میارمنی

    19 .دندآماده دفاع ش داد،تا آنجا که وضع مقتضیات اجازه می پیمان خود را شکسته است،
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اخبار حملـۀ محمـود افغـان و     تز که توسط ژوزف اپی سالیمان ارمنی،نگیالن هایدر گزارش

که لشـکر از اصـفهان   )م1722فوریه  20(در همان روز که آمده اوضاع اصفهان را دریافت نموده،

  :شاه فرمان زیر را برای ارمنیان فرستاد بیرون شد،

جوان ارمنی دلیر با  شما باید سیصد نفر ام،ان فرستادهچون من قوای خود را برای جنگ با افغان

  20.خانۀ شاه بفرستید که به عنوان نگهبان به پاسداری کاخ شاهی بپردازند اسلحۀ تمام به در

منـد  سیصـد جـوان زور  و  کالنتر وکدخدای جلفا به فرمان کارکردندبعد از ارسال این پیغام  

مشتمل بر  و کامل بود این تعدادبرگ  و سازارش گیالننتز بنا به گز .ارمنی را به نگهبانی گماشتند

سـالح ایـن    قزلباشـان سـاز و   .قداره ساخت انگلستان و هلند بود و سپر، شمشیر، تپانچه تفنگ،

  :سیصد نفر ارمنی را گرفتند و آنها را مرخص کردند و گفتند

 به شما احتیاج افتد، های خویش باز شوید چون ما رابه خانه اینک ما را به شما نیازی نیست،

ما  شاه به احضار :گفتند با این همه ارمنیان از بازگشت سربرتافتند و. احضارتان خواهیم کرد

پس آنگاه آنها را با  .فرمان داده است و تنها آنگاه بازخواهیم گشت که خود بدین کار فرمان دهد

  21.هایشان باز پس فرستادنداسلحه و ساز و برگ به خانهبی زور،

مشاوران شاه مانع از ارائـۀ اقـدامات تـدافعی     کارملیتها نیز حاکی از آنست که هایگزارش  

ارامنه دستور داد که سربازانشان را در میدان بزرگ شهر اصـفهان جمـع    شاه به همۀ .جلفا شدند

  22.دو سپس دستور خلع سالح آنها را داکنند 

 .افغانهـا بـه شـهر حملـه کردنـد      طی دو ساعت محمود به جلفا، در همان شب اولین حملۀ

یکدیگر را  ها بفهمانند که در میان آنها سربازان ایرانی نیز وجود دارد،ها برای آنکه به افغانارمنی

باکی جنگیدند که دشمن فقـط توانسـت   آنان چنان با دالوری و بی. دخواندنهای ایرانی میبه نام

هـا کـه در نتیجـۀ ایـن     ارمنی .رف درآوردبه تص سنگر کوچکی را که به سرعت ساخته شده بود،

زیـرا خـود قصـد داشـتند بـه       بستان ماندند،در انتظار کمک والی عر موقعیت تشجیع شده بودند،

به زودی به آنها نشـان داد کـه بـه سرنوشـت ملـک مشـترک        اما این سردار .ها حمله ببرندافغان

ای سوار میرزا که با عدهاز حرکت صفی زیرا به جای آنکه به پیمان خود وفا کند، ای ندارد،عالقه

جان خود  جلوگیری کرد و به عمد گفت که پادشاه حاضر نیست که ولیعهد، قصد حمله داشت،

  23.درا به خطر انداز

کـوچر   ایروانیهـا،  دویست نفر افغـانی را بـه محـالت ارمنـی جلفـا چـون گاسـک،        محمود،

آن دویست نفر به محـالت   .آنجا هست یا نه و جلفا فرستاد تا ببیند قشون ایران در) سنگتراشها(
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نبود کـه  مزبور رفتند و معلوم شد که در آنجا هیچ ایرانی جز برزگران وجود نداشتند وهیچ کس 

   24.با آنان به ستیز برخیزد

  بـه تصـرف محـالت     آبـاد قـرار داد ولشـکر را   مقر خویش را در کـاخ فـرح   سپس محمود،

افتـاد، کشـته   راب و هر کسی که به دست آنها  میمه چیز خدر این مناطق ه. دنشین فرستاارمنی

  25.شدمی

 با این وجود درستی  نسبت به ارامنه اعمال نمود،سیاست نارغم آن که شاه سلطان حسین  به

اهالی آن جا تـا چهـار روز بـرای     پس از اینکه محمود جلفا را اشغال کرد، ،طبق گزارش گیالنتز

محمود نیامدند و محمود تعدادی از مردان را نزد بزرگـان فرسـتاد و   اظهار اطاعت و انقیاد به نزد 

ارامنه در جواب پاسخ دادنـد کـه نیمـی از هـم      .سخت بر آنها غضبناک شد و علت را جویا شد

بوسـی  احضار شاه به پایاند و در هراسند اگر چنانچه بیاصفهان فرستاده شدهکیشانشان به شهر 

   26.آنها کشته شوند محمود بیایند،

های گرانبهـا بـه غنیمـت    تعدادی دختر و نیز پارچه هزار تومان پول نقد، 70ارامنه  محمود از

 را بـه عنـوان کالنتـر     رو خواجه مرکـ  27نمودغارت  را آالت کلیساها گرفت و عالوه بر آن زیور

  28.جلفا منصوب نمود جدید

نـوان جاسـوس در   بـه ع شـود کـه   نفر ارمنی متهم می آوریل یک 23در  به گزارش هلندیان،

کالنتر اسبق جلفا و تعداد دیگری از ارامنه که به اصفهان  به دنبال این قضیه،، خدمت افغانها بوده

کنند با افغانها دهند تا به دروغ  اعتراف میآنها را آنقدر شکنجه می شوند،دستگیر می آمده بودند،

  29.اندهمکاری داشته

از ، نگاری نداشتهآمده که ارمنیان با محمود نامه )آوریل 29(  بعدی هلندیان براساس گزارش

سپس شاه تعلیقه صادر نمود مبنی بر آنکه آنها آزاد هستند به هـر جـا    اتهام خیانت تبرئه گردیده،

  30.که خواهند بروند

پـولی   محمود از جلفائیان خواست در مدت مقرر تتمـۀ  ،هلندیان و گیالنتز هایطبق گزارش

وی  ،قادر بـه پرداخـت وجـه مزبـور نبودنـد     بپردازند و چون ارامنه  ان خواسته بود،از  آن که قبالً

 ،)کالنتـر اسـبق جلفـا   (خاچیـک  خواجـه : بقتل برسـانند  را چهار تن از بزرگان جلفا دستور داد،

بـه عـالوه    .مانوک سامبوری و سارهاد پسر هاکوپجان کوالکاپنتز سارهاد پسر گریگور خالدارنتز،
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میـانی  یز بکشند، ولی یکی از آنها پـا در تند هاکوپجان پسر هوسپ خالدارنتز را نخواسافغانها می

  31.ما مجبور شد مبلغ هنگفتی بپردازدا کرد و جان او نجات یافت،

در کلیسـاهای جلفـای    در حال حاضر سنگ قبر ارمنیانی که به دست افغانها کشـته شـدند،   

   32.اصفهان موجود است

» موسس جاماسـینی « از دو نفر ارمنی دیگر به اسامی عاصر جلفا،پژوهشگر م لئون میناسیان، 

از تـرس   برد که بر حسب کتیبه سنگ قبر آنهـا، نام می» نیسوکیاس تاماخا«از خانواده تاواکاله و 

فرزنـد آقاسـه   » خواجه خاچیک«به نام  خویش گریخته همچنین از یک نفر دیگر از خانۀ افغانها،

. ا افغانها روبرو شده وکشته شدندب) نشیناز بلوکات ارمنی( فریدن -مسیر اصفهان در که احتماالً

  33.باشدمی واقع »آباد کروندولت«سنگ قبر هر سه در

هـا سـازش   یوع این خبر که ارمنیان بـا افغـان  نتیجه آنکه در پایان حکومت صفویه به رغم ش

اه و ایی بـه دفـاع از زادگـ   هـ من مشترک پرداخته، با دادن کشته، ارمنیان به مقابله دشخواهند کرد

  .ملک مشترک  خود به همراه ایرانیان پرداختند
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