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The Armenians of Isfahan played an active role in Iranian culture in the 

Safavid era. After migrating from Julfa and the Caucasus and settling in 

Isfahan during the reign of Shah Abbas I, they intended to preserve their 

culture and identity through their educational system. Features and 

dimensions of their education and their place in the educational system of 

that era are topics to which researchers have not paid much attention up to 

now. In this article, these topics are discussed based on the data collected 

from reliable books and documents. The results indicate that the Armenians 

of Julfa, in order to preserve their religion and beliefs, established their 

educational system with the support of the Safavid government of that time; 

meanwhile the churches and schools were running educational affairs, and 

some schools were built in the grounds of the churches. Thus, religion was 

the prominent subject in the Armenian educational system, yet some non-

religious sciences were taught too, especially commerce. Of course, the 

presence of different Catholic sects in Isfahan influenced the competition 

between them. 
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 *هصفوی ۀجلفای اصفهان در دور ۀنظام آموزشی ارامن
 

 0آبادی لطفمحسن 
 تهران، ایران. دانشگاه شهید بهشتی، ،ی تاریخپسادکترا دورۀپژوهشگر 

 عطااهلل حسنی 
 ، تهران، ایران.دانشگاه شهید بهشتی ،دانشیار تاریخ

 12/16/89: مقاله پذیرش تاریخ ؛62/2/89: مقاله دریافت تاریخ

 (669تا ص  611ص )از     

 چکیده
از  مهاجرتبعد از  آنهاصفوی، نقش فعالی داشتند.  ۀارامنه جلفای اصفهان، در تاریخ فرهنگی ایرانِ دور

از شان را  اول، حفظ فرهنگ و هویت عباس شاهمناطق جلفا و قفقاز و ساکن شدن در اصفهان در زمان 

شان در  آنان و جایگاه آموزش و پرورشو ابعاد  ها ویژگی. در دستور کار قرار دادندطریق نظام آموزشی 

ا ای است که چندان مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته است. این مقاله ب نظام آموزشی آن عصر، مسئله

، ضمن نظر داشتِ اول دست کتباز اسناد و  شده آوری جمعهای  داده اساس بر، روش تحقیق تاریخی

پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  فسیر این مسئله میهای ادبیات تحقیق، به توصیف و ت یافته

سنن تعلیم و تربیتی خود  بر اساسن را شا ارامنه جلفا برای حفظ دین و اعتقادات خود، نظام آموزشی

ریزی کردند و از حمایت حکومت صفوی برخوردار شدند. در این زمان، کلیسا و مدارس به موازات  پی

داشتند و ساختمان مدارس در محوطه کلیساها بنا شده بودند. به همین دلیل،  دهبر عههم امر تعلیم را 

داشت و در کنار آن بر آموزش برخی علوم غیردینی به ویژه در غلبه  ،جنبه دینی نظام آموزشی ارامنه

های مختلف کاتولیک در اصفهان، انگیزه رقابت بین  شد. البته، وجود فرقه زمینه تجارت نیز تأکید می

 کرد. نها را بیشتر برجسته میآ
 

 .صفوی دورۀارامنه جلفا، نظام آموزشی، کلیسا، مدارس،  کلیدی: هایهواژ
 

 مقدمه

های متمایز نسبت به دیگر آحاد جامعه هستند. آنها،  های دینی، از جمله گروه اقلیت

 های نهادی جامع کشور، نهادها، تشکیالت و رسومات ضمن تأثیرپذیری از عملکردِ نظام

خاص خود را دارا هستند و از هویت خاصی برخوردارند. عصر صفوی را، از یک منظر، 

های مهم این دوران، ارامنه  های دینی نامید. یکی از اقلیت توان عصر تکثر اقلیت می

                                                           
 ،«صفوی دورۀآموزشی بررسی نظام »با عنوان  یآباد لطفمحسن  دکتر این مقاله برگرفته از طرح پسادکترای*. 

و  تحت حمایت مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورزیر نظر دکتر عطاءاهلل حسنی و 

 دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
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مسیحی بودند که در نقاط مختلف ایران به مرکزیت اصفهان سکونت داشتند. ارامنه که 

های دور، در برخی از تحوالت سیاسی  ایران، از گذشته یمناطق شمال به علت مجاورت با

در زمینه تجارت و و رخدادهای تاریخی این سرزمین نقش آفرین بودند، در عصر صفوی 

 .بازرگانی نقشی مهم ایفا کردند

نسبت به این  .داشتند نظام آموزشی و تعلیمی خاص خود را ،صفوی ۀارامنه دور

چندانی در دست بوده است، آگاهی  چگونهدوره  ینا درآنها موضوع که نظام آموزشی 

 یو تشکیالت سازوکاراز چه  آنها این بُعد فرهنگی پرداخت که مسئلهباید به این و  نیست

)مواد درسی،  نظام آموزشی که این است ،اساسی مقاله لذا پرسشبرخوردار بوده است. 

و ابعاد  ها ویژگیه و کدام جلفای اصفهان چگونه بود ۀارامن آموزشی( ها و اهداف برنامه

 داشتند؟ قرار آموزشی در اولویت

 توانایی برداری حکومت صفوی از توجه به بهره بااست که  استوار فرض بر این مقاله

ترین آنها آزادی از مزایا و تسهیالتی برخوردار بودند که مهم آنان ،اقتصادی و مالی ارامنه

باورهای  ارمنی،کودکان  .اص خودشان بودو اداره نظام آموزشی خ برپاداشتنعمل در 

ی ها برنامه. گرفتند فرامیبیش از هر چیز دیگری  انجیلرا با تکیه بر تعالیم مسیحیت 

توجه قرار  نیز مورددینی مواد آموزشی غیر در حاشیه آن بود ودینی  غالباًآموزشی 

 داشت.

معاصر  دورۀبه  ،اصفهان ۀنظام آموزشی ارامن بارهی صورت گرفته درها پژوهش اغلب

 ،. برای مثالصفوی، صورت نگرفته است دورۀدر ارتباط با  یپژوهش مستقلو  توجه دارند

« مدارس ارمنیان جلفا»تحت عنوان  مختصرای  در مقاله (1688-1981میناسیان )

صفوی،  دورۀای گذرا و اجمالی به نظام آموزشی ارامنه در  از اشاره نظر صرف ،(1991)

توان به دو  می ،در این بین .دهد میقاجار مورد بررسی قرار  دورۀاز مدارس آنان را 

تاریخ ارامنه ایران در قرن ی ها دو اثر به نام دراشاره کرد. یکی دیگر نیز نویسنده ارمنی 
به  ،(ایرانیکا دانشنامه) ”JULFA i. SAFAVID PERIOD“ و( 1989) هفدهم میالدی

 ۀرتباط با مسائل مختلف ارامنه جلفا در دوردر اکه ای  مباحث گسترده طیکلی صورت 

تاریخ در کتاب  دیگری،کند.  می ، به برخی از مدارس آنها نیز اشارهپردازد میصفوی 
به  ،ر در آمده استبه رشته تحریمیالدی  1991در سال که ( 1938) جلفای اصفهان

الب او در پردازد و بیشتر مط می صفوی ۀدورمدارس جلفا در  از صورت مختصر به برخی
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 انجام ضرورت بنابراین، ؛قاجار اختصاص دارد ۀاین زمینه به وضعیت ارامنه در دور

 شود. می پژوهشی مستقل در این زمینه احساس

 صفوی دورۀدر  ارامنه آزادی مذهبی.0

همه اقوام و  .بود متشکل از تنوع نژادی، زبانی و دینی اصفهان شهری ،صفوی دورۀدر 

، اعراب، ها گرفته تا هندیان، تاتارها، روس ها و زرتشتی ها و یهودیمسیحی  ۀملل از ارامن

در آن  ها و اسپانیایی ها ، ایتالیاییها ، فرانسویها ، هلندیها ، انگلیسیها ، گرجیها ترک

که  بودبه قدری در اصفهان زیاد  ها . تعداد خارجی(646 :1929اولئاریوس، )گرد آمده بودند 

شهر با همه وسعت و تعددی که و کاروانسراهای  بودممکن محاسبه و شمارش آنها غیر

 متوفی) . تاورنیه(619 :1929)فیگوئروا، آنها را در خود جای دهند  بودند، قادر نداشتند

هنگامی که در یکی از روزها بر سر سفره ناهار در اصفهان  ؛نویسد می (ق 1111/م 1298

این تنوع در نوع . (188 تا: بی تاورنیه،)شد  می نشسته بود، به سیزده زبان در آنجا صحبت

 شد. می انگیز بود و کمتر شهری در جهان آن روز با این ویژگی یافت خود شگفت

و رفتاری بهتر با  وخو خلق، که اهالی اصفهان ه بودموجب شدزیاد با خارجیان  حشرونشر

 .(691 :1929)فیگوئروا،  داشته باشند نسبت به مردمان دیگر مناطق ایران آنها

که از تعلیمات  ی مهم ارامنه بودندها ، یکی از گروهی نژادی و دینیها اقلیت در میان

باستان  ۀاگرچه سابقه حضور ارامنه در ایران به دور. کردند می ارتدکس تبعیت ۀفرق

سال  ازاول  عباس شاهو  سترده و قطعی آنها در زمان صفویه، اما استقرار گگردد بازمی

: 1922استرآبادی، حسینی ؛ 629 ـ 636 :1922 )منجم یزدی، ده استاز شآغ م 1214/  ق 1119

، ایروان و در جلفا ها که با عثمانی مرزی یها درگیریدر نتیجه  عباس شاه. (138 ـ 199

، آنها را از ارامنهی تجاری ها استفاده از قابلیتبرای و همچنین  داشت نخجوان

، گیالنمازندران،  از جمله مناطق ایران اصفهان و دیگر به جلفا و قفقازی ها سرزمین

 :6/  1931ترکمان،  ؛968 ،911 ـ 916: 19و  1، سند 1989غوگاسیان، ) کوچاندغیره و  ، شیرازقزوین

و جمعیتی در حدود سی  خانوار جلفای اصفهان در حدود سه هزار و پانصد ۀارامن .(231

و گیالن در حدود یازده هزار خانوار و مازندران  ۀارامن. (192 :1929 )کمپفر، هزار نفر بودند

: 9/  1992، شاردن ؛968 :19سند ، 1989غوگاسیان، )چهل خانوار بودند  نزدیک بهقزوین  ۀارامن

در این بین، . (Dawrizeci, 2010: 46)خانوار بودند  حدود پانصدشیراز نیز  ۀارامن .(93

ایران در امر تجارت و مناطق اصفهان، تبحر بیشتری نسبت به ارامنه دیگر  ۀارامن

 .(Dawrizeci, 2010: 46) وری داشتند پیشه
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قرار  اصفهاندر جلفای در اختیار ارامنه  را اراضی زیادی و جانشینانش اول عباس شاه

لکیت دیوان خارج ساخته و به آنها ای سلطنتی را از مها حتی برخی از زمین آنها .ندداد

 41 ،19 ،16 ،9 سند، 1984اعرابی هاشمی، ؛ 913 ،911 ـ 916: 9و  1سند ، 1989غوگاسیان، ) ندواگذار کرد

أموران ایرانی ـ اعم از حکام و م آنها. (961 ـ 966 ،914 ـ 913 ،639 ـ 638 ،634 ـ 633 :33و 

مرکز اسناد وزارت خارجه، ) داشتند بازمیآنها  و اداری از دخالت در امور دینیرا  ـ داران تیول

ی که یها در نامه و حتی (919 ،913: 2و  6، سند 1989؛ غوگاسیان، 42 پ ،19و  16 س، 1 ک، ق 1138

تجار در قبال خواستار مساعدت ، ندنوشت و دیگر مناطق ایران قندهاربرای بیگلربیگی 

از  .(969 ،689 ،681 ـ 684، 691: 33، 94 ،68 ،63، 63 ،14سند ، 1984اعرابی هاشمی، ) ندشد آنها

نام کالنتر، از خود ارامنه برای رسیدگی به امور ساکنین  ، شخصی بهان صفویجانب شاه

 .(7Ghougassian, 2019: 21-422: نک؛ برای آگاهی بیشتر 111: 1949)کارری،  شد می جلفا تعیین

بوده است.  صفوی ۀدور دیگر دردینی ی ها اقلیتاز  بیشتر آزادی مذهبی ارامنه،

، رساندند به حکومت میکه از این راه  یاقتصاد و سود در مسائل تجاری آنانی ها فعالیت

است  مسئلهمؤید این  کرد که می کمک زیادی آنها با صفویان آمیز مسالمتبه همزیستی 

و یهودیان  ها ی مذهبی و دینی چون اهل سنت، زرتشتیها که حاکمان صفوی به گروه

 ,Gregorian)شدند  نمی امتیازاتی را برای آنان قائل ،ارامنهگرفتند و برخالف  می سخت

ارامنه در جلفای نو  کلیسایدر فرمانی که برای بنای  ،اول عباس شاه .(653-656 :1974

با مهیا نمودن و  در نظر گرفت و به دنبال آنکه برای آنها را به امتیازاتی  و کرد صادر

 :کرد را به پایبندی و انجام اعمال دینی خود تشویق ناشرایط، آن
یگانگی است و اصال جدایی نیست... چون دارالسلطنه اصفهان پایتخت میانه ما و طوایف مسیحیه »

خواهیم که جهت مردم  می همایون است و از همه طبقه و هر طایفه و مردم و هر ملت در آنجا هستند،

مسیحیه در دار السلطنه مذکور کلیسای عالی در کمال رفعت و زیب و زینت ترتیب دهیم که معبد 

ا خود عبادت نمایند و کس نزد حضرت پاپم مسیحیه در آنجا به کیش و آیین ایشان بوده و جمیع مرد

خواهیم فرستاد که یکی از کشیشان و رهبانان ملت مسیحی را به دارالسلطنه اصفهان فرستد که در 

غوگاسیان، « )ایدآن کلیسا به آداب عبادت قیام نموده، طوایف مسیحیه را به طاعت و عبادت ترغیب نم

 .(914ـ  913: 6سند ، 1989

نیز این روند به  و شاه سلیمان نظیر شاه صفی اول، عباس شاهجانشینان  ۀدر دور

؛ 48 پ، 91و  68، س 1 ک، ق 1164مرکز اسناد وزارت خارجه، )نک: همین شکل ادامه داشته است 

 ر سبباین ام. (968 ـ 991 ،683 ـ 682 ،694 ـ 693: 29و  91 ،66 ،61 ،61سند ، 1984اعرابی هاشمی، 

باشد که میان یک ملت کوچک و خودمختاری جمهوری  این شهرک به صورتشد،  می

 .(33 :1938 هوهانیان،در)بیگانه ایجاد شده بود 
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آنها را در انجام برخی رسوم خود چون  ـ اول عباس شاهـ به ویژه  حاکمان صفوی 

نی حق و هیچ مسلما ندآزاد گذاشتاسالمی بود،  شرعشراب که مغایر با نوشیدن 

کردند؛ در هر  نمی ی سنگینی از آنها اخذها ؛ مالیاتمزاحمت و تعرض به آنها را نداشت

حتی برخی دادند و  می خواستند به آنها اجازه ساخت کلیسا و عبادتگاه می جا که

 ,Dawrizeci)کردند  می در مجالس و اعیاد آنها حضور پیدا عباس شاهچون همحاکمان 

موجب شده  مسئلهاین . (91 ـ 91 :1938 درهوهانیان،؛ 499 ـ 498 ،413 تا: یتاورنیه، ب؛ 60-69 :2010

ن به معتقد باشند که صفویا 1چون آراکل داوریژتسی که برخی از نویسندگان ارمنی بود

 .(Dawrizeci, 2010: 60-69) شتندآنها نگاه ابزاری دا

 ،بردندکایت شاول  عباس شاهنزد و  معترض شده این وضع بههنگامی که ایرانیان 

فقط با صرف »نکنند، زیرا  او را مالمتگفت که  پاسخضمن درک ناراحتی ایشان در  وی

 به خاطربلکه  ،خودشان خاطر بهفراوان توانستم آنها را به این سرزمین بیاورم، آن هم نه وقت زیاد و ترفندهای 

 :Ghougassian, 2019« )مایدمان ترقی ن تا سرزمین ما پیشرفت کند و ملت منافع حاصل از حضور ایشان

صفویان را از  یشان،ها بوده است که آنها در نوشتهای  اندازهآزادی ارامنه به  .(224-217

جاثلیق ارامنه طی یک نامه به پاپ اند.  داده برتری خودکاتولیک همتایان این لحاظ بر 

 است:صفوی، نوشته  دورۀدر اواخر 
کنیم که مسیح را به  می بگوییم که در میان مردمی زندگیتوانیم  می ترین شکل ممکن ما به روشن»

 شوند و به ما آزار نمی کنند، با این حال مزاحم ما هم نمی پذیرند و از او پیروی نمی عنوان خدا

کنیم باز هم آنها با ما در  می رسانند. حتی وقتی که ما با آنها درباره الوهیت مسیح و تعلیمات او بحث نمی

مبلغین کاتولیک[ که به کشور ما ] روحانیکنند... اما پدران  می نند و از ما حمایتک می صلح زندگی

 .(649 ـ 648 :1989، غوگاسیان« )دارند اند، با مخالفت و ایجاد مزاحمت رفتار دیگری با ما آمده

 جلفای نو گری خلیفه عملکرد. 2

 و کارکرد جایگاه به ، بایدجلفای نو در نظام آموزشی ارامنه گری با توجه به نقش خلیفه

به عنوان یک بحث مقدماتی پرداخت، زیرا آنها سازمان دهنده و در جامعه ارمنی آنها 

از آنجایی که نظام  در این دوره بودند. این گروه اصلی آموزش و پرورشریز  برنامه

شده  از کلیسا به آن سمت و سو داده میو خصلت دینی داشته  آموزشی ارامنه، غالباً

 ان در این حوزه بسیار نقش آفرین بودند.است، آن

، راهبان و ها ، اسقفداویت جاثلیقبا مهاجرت ارامنه، صدها روحانی ارمنی از جمله      

در شرق ارمنستان ترک گفته و به  را و کلیسای خود ها چار شدند صومعهکشیشان نا

ر حدی بود که تعداد این روحانیون د همراه سایر مهاجران، به سوی ایران حرکت کنند.

                                                           
1. Arakel Davrizhetsi (Dawrizeci) 
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وسیع، نیازهای تمامی مهاجران در  گری خلیفهبتوانند با انجام خدمات روحانی در یک 

غوگاسیان را به قدر کفایت برطرف کنند.  ـ از جمله در حوزه آموزش و پرورش ـ ایران

زند  می بیش از دویست تن تخمین ،ی ارامنه را در این مهاجرتها تعداد کشیش

(224-217Ghougassian, 2019: ) .گذاری ، ضمن پایهآنها با اسکان قطعی خود در اصفهان 

 و به دست گرفتندنیز را  جامعه ارمنی، زعامت و اداره نظام دینی و روحانی خود

اصفهان را به عنوان یک واحد معنوی و فرهنگی تأثیرگذار کلیسای ارامنه در  گری خلیفه

 .صفوی مطرح کردند دورۀ

زین دچمیاکلیسای ا گری خلیفهتحت نظارت  ،انی اصفهنظام دینی و روحانی جلفا

، 1989غوگاسیان، ) دش می تالش جلفابرای تأمین نیازهای  قرار داشت و از آنجا ارمنستان

ناجی »که در کلیسای وانک یا ی ارامنه اصفهان اسقف اعظم کلیسا. (961: 11 سند

همه کلیساهای  و شد می انتخاب 1زیندچمیاا ، توسط جاثلیقاقامت داشت «همگان

ارمنی در مازندران،  کلیساهای .موظف به متابعت از وی بودند ،اصفهان و روحانیون آن

 و اسقف اعظم آن پیروی وانکاز کلیسای  یبایست می نیز گیالن، قزوین و شیراز

شد، اطاعت از کلیسای وانک،  می یی که از اچمیادزین صادرها فرمان بر اساس کردند. می

مخالفت با جاثلیقه در حکم ز جاثلیقه مقدس و مخالفت با آن نیز اطاعت ادر اصل 

 .(993: 14 سند ،1989 غوگاسیان،)شد  می مقدس تلقی

 که در همان کلیسایی یبایست ها می کشیشاصفهان، ارامنه در روحانی  با نظام مطابق

گی ند و بدون هماهندمان می ، باقیبوددر نظر گرفته شده برایشان اسقف اعظم  از سوی

ی اعظم ها اسقفبرای  .(966: 11سند  ،1989 غوگاسیان،) پذیر نبود ، جابجایی امکاناوبا 

بسیار  ای مسئله، تحاد و جلوگیری از تفرقه و دشمنی، ای اچمیادزینها جاثلیقاصفهان و 

اثلیق اچمیادزین وانک برای جکه روحانیون ای  در نامه سرگشاده .مهم بوده است

 :شده استاشاره  ئلهمسبه این  ،اند نوشته
ویژه خود حکم براند و هر  گری خلیفهطبق قوانین رسوالن و پدران مقدس، هر اسقف باید در »

اما  ؛باشد که از ابتدا از سوی آن شخص مشخص شده استای  باید تحت امر همان جاثلیقه گری خلیفه

هر حکومتی که »کالم داود: اگر اسقفی خطا کند، باید طبق قوانین کلیسا محاکمه و مجازات شود. طبق 

ود منقسم شود پایدار نخواهد که به ضد خای  به ضد خود منقسم شود تباه خواهد شد و هر شهر یا خانه

 (.949: 12، سند 1989 غوگاسیان،« )ماند
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 اصفهان ۀنهادهای آموزشی ارامن .3

زیادی به تمایل ی ارمنی ها خانوادهجایگاه مهمی در میان ارامنه داشت و علوم، تحصیل 

گرفتند تا بتوانند  می کاره را بشان  آنها تمام تالش فرزندان خود داشتند. سوادآموزی

فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و اگر استطاعت فرستادن او را به مدرسه نداشتند، 

 ـ 213: 1938)درهوهانیان، أمین کند آوردند تا با کار زندگی خود را ت می بیرون آنجارا از  وی

 نو اکثر دختران از سواد خواند در میان پسران رواج داشت عموماً سوادآموزیالبته  .(212

 .(496 تا: )تاورنیه، بیوشتن برخوردار نبودند و ن

مدارس در  ند.داشت مشابهی کارکرددر میان ارمنیان جلفا، دو نهاد مدرسه و کلیسا، 

توانست مدرسه و هر  می لیساکه هر ک طوری شدند، به می کلیساها ساخته کنارمحوطه یا 

 توسط ی جلفا،و کلیساها نخستین مدارستوانست یک نهاد مذهبی باشد.  می مدرسه نیز

 ـ اصفهان گری خلیفه گذاران بنیان ـ 6و شاگردش خاچاتور کساراتسی 1سیوِنتسی مؤسس

 .(Ghougassian, 2019: 217-224) ندتعلیم دادو شاگردان زیادی را در آن  شدندتأسیس 

شاه سلطان حسین صفوی، به  دورۀپیشوای مذهبی کلیسای وانک در  هنام وبیختر د

  ، آمده است:کشیشانی که در خانه خود شاگردانی داشتند
اینجا درس  ها اند که تمام بچه اند و در دیر مدرسه دایر نموده ما در اینجا دیر مقدس ساخته اجداد»

دو  مؤسس، شادروان خلیفه ی کوچک دور بودها ی بچهبخوانند و تعلیم بگیرند، اما چون راه آن برا

مدرسه دیگر هم دایر کرد، یکی در کلیسای مراد و دیگری در کلیسای سورپ استپانوس و برای آنها معلم 

  «.و مدرس تعیین کرد

از تدریس کودکان در خانه منع کرد و دستور داد آنها را به مدرسه ها را  آنگاه کشیش

  .(393: 1938 )درهوهانیان،بفرستند 

مدرسه  ،که از ابتدای ساخت کلیسای وانک در جلفا آید برمیاز این نوشته چنین 

به  که استدرهوهانیان معتقد ، شان با توجه به عالقه ارامنه به ادبیاتوجود داشته است. 

ی خطی که در ها به وجود آمده است و آنها کتابدر آنجا نیز  کتابخانهغیر از مدرسه، 

 :1938 درهوهانیان،) کردند می نگهداری این مرکزن آورده و در ابه ایراشتند را ارمنستان د

توسط  که بوده است ساراتسیخاچاتور ک ،وانک و کلیسای نخستین معلم مدرسه. (988

 ،این دو. (393 :1938 درهوهانیان،) رسید نیز کلیسای وانکبه مقام اسقفی سیوِنتسی  مؤسس

را استحکام بخشیدند و بسیاری از همکیشان خود را تحت بنیان کلیسا و مدارس ارامنه 

                                                           
1. Moses III 

2. Khachatur Kesaratsi 
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در جوار کلیساهای محلی و . آنها احتماالً ی فرهنگی و مذهبی قرار دادندها آموزش

  .(129: 1989غوگاسیان، )نیز مدارسی را برپا کردند  کوچک ارمنی

ته بابت تحصیل از آنها گرف ای شهریهبود و  تحصیل در مدارس برای محصالن رایگان

 محل دادند که از حتی به آنها کتاب درسی، کاغذ، مرکب و قلم و مداد هم میشد.  نمی

های تحصیل در مدرسه  محصالن فقط در ساعت شد. های مردمی تأمین می کمک

در  در ساعت مقرر و روز بعد دوبارهگشته به خانه خود باز ،لیپس از تعطی ماندند و می

 . (381: 1938)درهوهانیان، شدند  می حاضرمدرسه 

جنبش کلیسا و  نیز 1جوغایتسیکوب ها چون بعدیروحانی  منصبان صاحب دورۀدر 

که در نقاط  تا دسترسی به تعلیم و تسالی روحانی برای تمام مردمی» سازی ادامه داشته است مدرسه

ی ا آموزگاران و مبلغین مذهبی جداگانه ،در همه این نهادها «پذیر باشد دوردست ساکنند، امکان

 بر اساس .(963 ـ 969، 964 ـ 963: 16و  11سند : 1989غوگاسیان، )شد  می در نظر گرفته

متعلق سیزده کلیسا و دیر  ،اصفهان و خود شهر در جلفا ،صفوی ۀدوری متون ها گزارش

 ،صد روحانی و کشیش. بیش از همگی از رونق برخوردار بودند کهوجود داشته به ارامنه 

. با (192 :1929کمپفر، ؛ 94 :9/  1992، شاردن)ی مشغول فعالیت بودند ی مذهبها در این مکان

حضور ارامنه در اصفهان است و در انتهای  اول چند دههاین آمار مربوط به  وجود این،

 وانککلیسای  ،. در این بینرسیده بود عددباالی بیست  به کلیساها تعداد ،صفوی ۀدور

و حکم دانشگاه را ی تحصیالت عالیه مسیحی بوده از معتبرترین مراکز ارمن ،و مدرسه آن

اگر در نظر گرفته شود که به تعداد این  .(928 ـ 931، 123 ،129 :1989غوگاسیان، ) استداشته 

توان به تعدد آن و اهمیت نظام  می خوبی بهنیز وجود داشته است،  مدرسه ،کلیساها

 آموزشی پی برد.

، درآمد حاصل از ها نامه شخصی و وصیت هدایای، و مدارس کلیساهاپشتوانه مالی 

: 1989 غوگاسیان،)بودند ی بزرگ ها و خاندان و هدایای متداول مردم ها و مالیات ها زمین

ارتدکس، این مسیحیت به  زیادشانپایبندی با توجه به متمول بودن ارامنه و . (129 ـ 128

ی ها به قدری زینت؛ ویسدن می تاورنیهمناسبی برخوردار بودند. مالی از اوضاع  ها مکان

ل مسیحی موجود است که در هیچ یک از کلیساهای دو ی ارامنهنفیس در کلیساها

 . (49 تا: )تاورنیه، بیشود  نمی یافت
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 آموزش دینی .2

یکی دیگر  ،برخورداری از نظام آموزشی مستقل و مخصوصکه مشاهده شد،  طور همان

طبق  ارامنهقائل شده بودند.  ی اصفهانفاجل ساکنیناز امتیازاتی بود که صفویان برای 

مخصوص به خود را داشتند و کردند و امور مدنی و جزایی  می قوانین خاص خود زندگی

. (31 ـ 31 :1991؛ دالواله، 183 ـ 189 :1929)نک: کمپفر، دند دا می آموزششان را به کودکان آن

یحیت و از روی شوارع آداب دینی مس بر اساسبسیاری از کارهای ارامنه در طول روز 

. فراگیردگرفت و هر فرد ارمنی ملزم بود از دوران کودکی این آداب را  می مقدس انجام

بر روی مسائل  آن پاشنهماهیت دینی داشته است و  ،به همین جهت، نظام آموزشی آنها

چرخیده است. دین، جوهر اصلی و اساس اموری بود که ارامنه  می کیش مسیحیت

 تب آنها محسوبو حواشی آن، یگانه ک انجیلیافتند و  می آن بالندگی مسیحی از طریق

  .(913 :1929)فیگوئروا، شد  می

به آن  توانستند می یی که کودکان ارامنه در طول زندگی خودها یکی از موقعیت

 ،(ق 1163/ م 1319 متوفی) شاردنبه عقیده دست یابند، ورود به عرصه روحانیت بود. 

جامعه  و تهیدست از میان طبقات پایین معموالً ،ندشد می عرصه واردبه این  که کسانی

 1 پرداختند می شی، به کشیبه علت فقدان وسایل کسب و تجارت که بودندارمنی 

ی ثروتمند نیز فرزندان خود را به ها خانوادهاز با وجود این، برخی  .(94،92 :9/ 1992، )شاردن

قصد کشیش شدن  ،خواست خانواده خود اگر کودکی بهکردند.  می این عرصه وارد

صورت  ،را که روی سینه و پشتشای  ، جامهبردند و کشیش می داشت، او را نزد کشیش

هفت  ،خواند. این تشریفات می پوشاند و دعایی می کودکصلیب دوخته شده بود، به 

که  رسید می آمد تا وقتی که طفل به سن معینی می مرتبه در ظرف چند سال به عمل

. (494  تا: )تاورنیه، بی بتواند تالوت نموده و در نماز جماعت حاضر شود را س شریفقدا

 سر پشتی دیگر را با موفقیت ها و آزمون ها تمرین ،سالگی هسپس اگر تا هجد

لباس در همان کلیسایی که پرورش یافته بود، ، اسقف اعظم یا کشیش، گذاشت می

بنا  .(119: 1949)کارری،  یافت می ی دینی اشتغالها و به فعالیتپوشاند  می کشیشی را بر او

خوردار بوده و جزء و دیگر روحانیون، از زندگی مرفهی بر ها به گفته منابع ارمنی، کشیش

 .(211: 1938)درهوهانیان، شدند  می ی جامعه محسوبی باالها الیه

پایگاه محکمی در  یی بود کهها تربیت شخصیت ،ی دینی ارامنهها هدف مهم آموزش

ایمان دانستند که  می شرقی داشته باشند. آنها مسیحی واقعی را کسی تمذهب مسیحی
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یارای مقابله با مرگ را نیز کامل باشد و برای حقیقت و احکام دین،  اش اریگز دمتخو 

اندکی  ،م 1243/ق 1132که در سال داویت . (939: 19: سند 1989غوگاسیان، )داشته باشد 

را در دست گرفته  وانکاش به عنوان اسقف، اختیار کامل مدرسه  انتصاب رسمیپیش از 

را پرورش  معتقد نسل جدیدی از راهبان ،در طول سه دههبا دانش خود توانست  ،بود

در رسید؛ نسلی که از نظر تحصیالت ممتاز و  می دهد که تعداد آنها به بیش از چهل نفر

در این  .قدم بودند پیش ،ی رقیبها بر فشار گروهدفاع از ایمان مسیحیان ارمنی در برا

و  6اغکساندر جوغایتسی 1ی استپانوس جوغایتسی،ها نامسه شاگرد داویت به میان، 

 138: 19سند  :1989 غوگاسیان،)ین گردیدند جاثلیق اچمیادزبعدها  9،آستواتساتور هماتانتسی

  .(139 ـ

 له اذعان داشترامنه به این مسئنظام آموزشی اهای دینی،  همانند بسیاری از نظام

، زیرا دد ندارباشاعتنا  بی مسیحیت شرقییی که به ها شخصیتبه  نیازی ،جامعه آنهاکه 

 :1989 غوگاسیان،) شود می و زیان جامعه سبب رخنه کردن شرارت در فرد ،دیندور کردن 

ده به یک و خانوا که گله به چوپان نیازمند است طور همان، به زعم آن .(939: 19سند 

منشأ  تا اوضاع بسامان شود و استرهبر دینی  به جامعه نیز نیازمند، خانه صاحب

 غوگاسیان،) ندرهبر روحانی باقی بمابدون  کند که جامعه می زمانی بروز پیدا ها پلیدی

 .(999: 13سند : 1989

که هر جا  کهآن بود  ،شد می آموخته محصالنموضوعی که در کلیسا و مدارس به 

ت و جامعه سحکمفرما در آنجا، آرامش نیز باشد ینی مبتنی بر دین در اجتماع حاکمقوان

 .(941: 12سند  :1989 غوگاسیان،)اعتنائی به دین و آشفتگی را بخواهد  نباید بی گاه هیچارمنی 

ضمن و  خواندند می کتاب مقدس رابایست  می همواره ،ون، آموزگاران و مبلغینروحانی

آن  بر اساسنیز را طالبان علوم نوجوانان و  س تحت قوانین آن،و مدار کلیسااداره 

در زمینه ای  ی پردامنهها آموزش محصالن، .(942: 12سند  :1989 غوگاسیان،) کردند می هدایت

یی ها برنامه دیدند و میو آداب دینی  مربوط به کتاب مقدسالهیات و مطالعات مذهبی 

 ـ 116: 1949، کارری) شد می ان در نظر گرفتهچون سرودخوانی و آوازهای مذهبی برای آن

به استحکام جایگاه فرهنگی و مذهبی  اقداماتمذهبی ارامنه، این به عقیده زعمای  .(111

 کرد. می نابسامانی ناشی از مهاجرت اجباری کمک زیادی ۀبعد از یک دور آنان

                                                           
1. Stephanos Jułayestsi 

2. Aghksander Jułayestsi 

3. Astuatsator Hematantsi 
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م آشنا بوده ی تعلیها باید با ظرافت ،دینی منصبان صاحبل، آموزگاران و در عین حا

را  تالش افراد نادان و بی بایست نمی آنها دادند. می و دقت خاصی در امر آموزش به خرج

ند، زیرا کسانی نبه ایشان اعطا ک «وارداپت» دینی د، یا عنواننارتقا ده ها به طبقه اسقف

بینند که دیگران بدون کار و وقتی ب ،ی عالیه هستندها که خواهان تحصیالت و آموزش

از  است به رده اسقفی ارتقا یافته و عنوان وارداپت به آنها داده شده، ممکن ،الزم تالش

در تاریکی خواهد  جامعه ارمنی با این رویه، ؛ در نتیجهتحصیل و مطالعه دست بکشند

اگر بخواهید خانه خود : »بود گفتهسخت واقف بودند که ارسطو  آنها به این جملهماند. 

: 1989غوگاسیان، )« و اهل کار را از افراد تنبل جدا کنید. از بدان را اصالح کنید، خوبان را

 .(943: 12سند 

 که پایگاه در مذهب پروتستان داشتند، برخی از مسافران اروپایی ،همه این اوصافبا 

 اطالع صحیحی از و معتقدند آنها،گویند  می از جهل ارامنه نسبت به مسیحیت سخن

)تاورنیه، کنند  می و کورکورانه از روحانیون خود پیروی ندارندشان  آداب و مبادی مذهب

ه آیین مسیحیت ارامنه در نتیجه آموزش و پرورش ساده ب ؛نویسد می . شاردن(449 تا: بی

ارامنه از  ،اند و قادر نیستند بگویند چرا مسیحی هستند. به زعم او پیوستگی پیدا کرده

گیرند و  می ن و روزه گرفتن را یادآموزند و صلیب رسم کرد می کودکی مسیح گفتن را

کنند که یک  می آنها تصور ؛نویسد می کند. او در ادامه می مادام این آداب ادامه پیدا

فرایض مذهبی خود را انجام  ،مسیحی خوب و مؤمن آن است که به طور منظم و مرتب

 .(919 ـ 913 :6/ 1992، )شاردناند  دیگری نیاموختهدهد و به جز این چیز 

 ها رویارویی فکری و فرهنگی با کاتولیک .2

ی مختلف مذهب ها حضور و فعالیت فرقهبه علت  ،بعد دینی نظام آموزشی ارامنه

 6اهمیت بسیاری یافته بود. با توجه به مقابله با قدرت عثمانی، ،اصفهان کاتولیک در

یک ی کاتولها فرقهبه  را مربوطه سساتمؤو ساخت  مذهبیاجازه فعالیت شاهان صفوی 

سانسون، ؛ 39 :1999بیات، ) بودندداده  4و کاپوسن 9ژوزئیت 6،کرملی 1چون اگوستینی،هم

ویات تعلیمی و آموزشی خود آزاد در اجرای من ، آنها راو همانند ارامنه (91،94 :1942

به  ،ی در نظر گرفته شده برای آنانها میزان آزادی. (921 ـ 926 :1991)دالواله،  گذاشته بودند

                                                           
1. Augustans 

2. Carmelites 

3. Jesuits 

4. Kapusans 

http://jhr.ui.ac.ir/?_action=article&kw=68131&_kw=Augustans
http://jhr.ui.ac.ir/?_action=article&kw=68129&_kw=Jesuits
http://jhr.ui.ac.ir/?_action=article&kw=68127&_kw=Kapusans
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 :6392)کاتوف،  ساختند می بود که کلیسای خود را رو به روی مساجد مسلمانانای  اندازه

بوده ان، تغییر مذهب مسلمانان در ایر ها این فرقههدف عمده  ،شاردنبه نوشته  .(39

در میان مسلمانان با توجه به اینکه تغییر مذهب اما  ؛(614 ـ 613 :3/ 1992 ،)شاردن است

توانستند در این هدف خود موفق باشند. به  نمی ه، طبیعتاًداشت ناپذیری جبران عواقب

اند که این  کرده می ی دیگری چون ارامنه کارها بر روی تغییر مذهب گروههمین دلیل، 

  شده است. می با یکدیگر آنهاسبب رویارویی تخاصم آمیز  مسئله

ها بر روی ی آنو تأثیرگذار کاتولیکی ها ی فرقهها ارامنه نگرانی زیادی از فعالیت

ها،  ها و کارملی نظیر ژوزئیت این مذهبی ها فرقهاز برخی  کودکان خود داشتند، زیرا

)درهوهانیان، مدرسه و کلیسایی در جلفا تأسیس و شروع به تبلیغ در میان ارامنه کردند 

به امید  ،ی ارمنیها برخی از خانواده شد که می این نگرانی هنگامی بیشتر. (382: 1938

کاتولیک این و معلمان فرزندان خود را نزد کشیشان  ،تجارت بزرگی با فرانسهاستقرار 

 ،به همین سبب .(419 تا: )تاورنیه، بی فراگیرندفرستادند تا زبان فرانسوی را  می کشور

ممنوع اعالم را  خودی مبلغین کاتولیک در میان ها فعالیت ،یدر طی فرمان ارمنیان

نروند و مجاز به  ها که ارامنه به کلیسای کاتولیک شد داده هشدارین فرمان کردند. در ا

در . (923: 61: سند 1989غوگاسیان، ) نیستندفرستادن فرزندان خود به مدارس آنها 

در نتیجه  ،شاه سلطان حسین صفویدوم و  عباس شاهدیگر نیز که توسط  ییها فرمان

ی ها گروهنداشتند  حق ها هیچ یک از کاتولیک ،بود شدهصادر نفوذ روحانیون ارمنی 

و به ارمنی را به مذهب خود ترغیب کنند؛ کودکان آنها را به کلیسا و مدارس خود ببرند 

مجاز نبودند با  ها کاتولیک ،درس خود تعلیم دهند. همچنین مطابق با این فرمان ۀطریق

همان، )زنان ارمنی وصلت نمایند و در اماکن آنها کلیسا ساخته و ملک خریداری نمایند 

از ترس اینکه  ،روحانیون ارمنی ؛نویسد می . تاورنیه نیز(922 ـ 923 ،921 :66 و 18 سند

را بدان  فرزندشهر پدری را که  ،متمایل شوند ها کاتولیکبه مذهب جامعه آنها کودکان 

سقوط اصفهان توسط از بعد  .(419 تا: تاورنیه، بی)کردند  می تکفیر ،فرستاد می مدارس

صادر  اشرف افغان نیزتوسط  ،در میان ارامنه ها نع تبلیغ کاتولیک، فرمان مها افغان

 ،موقعیت اقتصادی ارامنه ،به عقیده کارری .(931 ـ 934: 116سند : 1984اعرابی هاشمی، )گردید 

 .(31: 1949)کارری، داشت  ها برتری آنها بر کاتولیک درنقش زیادی 

وارد کنند، زیرا  راصنعت چاپ  ند تاشد درصددبود که ارامنه  ها در مقابله با کاتولیک

آن  مصونیتآنها را برای آموزش و  توانست جامعه می بهتر های دینی انتشار کتب و جزوه
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دانش آموزان  قادر بود، دیگر، صنعت چاپ عبارت به ؛تقویت کند ها از تبلیغات کاتولیک

در برابر هجوم  ،ترین مدافعان ایمان مسیحی آموختگان ارمنی را به عنوان عمدهو دانش 

 ،به روایت تاورنیه. (66Pehlivanian, 2002 :) مجهز کند ها فرهنگی و عقیدتی کاتولیک

چند کتاب دعا و ادعیه  ،اتفاق افتاد که طی آن ق 1131/م 1241در سال  تحول،این 

 است سیان معتقدغوگا ،. با وجود این(383 تا: )تاورنیه، بی متداول ارمنی را به طبع رساندند

که ارامنه توانستند رخ داد  ق 1142/م 1292در سال  ، یعنین اتفاق پنج سال زودترای

چندی بعد نیز شماری  و را به چاپ برسانند مزامیر داود ،بعد از هفده ماه کار مداوم

 ؛(633 ـ 633 ،693 ـ 692 ،662 :1989)غوگاسیان،  منتشر کردند اتولیککتب چند جلدی ضد ک

ب داشت، نتوانست و مرک نشرز مشکالتی که در زمینه به غیر ا ،صنعت چاپ اما

 دیگر میل نداشتند که نوشتن بیاموزند و محصالن ،زیرا از یک طرفآمیز باشد،  موفقیت

بنویسیم و از را  انجیلبا دست خود کتاب آموختیم که  می گفتند ما برای این نوشتن می

 ع نان جماعت کثیریصنعت چاپ سبب قط ،خود به یادگار بگذاریم و از طرف دیگر

 ؛ برای آگاهی بیشتر نک:383 تا: )تاورنیه، بی کردند می امرار معاش نویسی نسخهشد که از  می

224-Ghougassian, 2019: 217). 

 دینیآموزش غیر .2

مسیحیان جلفا آموزش دینی، برخی علوم غیردینی نیز در میان  با وجود رواج گسترده

ها  منشأ همه شرارترا سر ناآگاهی از علوم ،ارمنیزعمای روحانی . شد می آموزش داده

 نیزرا دینی دینی، علوم غیرعلوم آموزش  در کنارباید کودکان دانستند و معتقد بودند  می

 .(932 ،946: 19و  12سند ، 1989غوگاسیان، )ببینند آموزش  ،برای دستیابی به زندگی بهتر

به اعتالی علوم  ،در کنار دینبودند که عالمان و استادانی  ،بسیاری از روحانیون کلیساها

 بر همه علوم اواحاطه  ،را ت توجه داشتند و ویژگی روحانی خوبو فرهنگ و ادبیا

میناس به نام  ها یکی از جاثلیقآنها در این زمینه . (18: 1991ملکمیان، )دانستند  می

 یئت،ارگانه یعنی حساب، هندسه، هاز علوم چهزدند که  می آستاپاتتسی را مثال

علوم انسانی آگاه نبود و در نتیجه کارها در زمان او تباه  گانه هفتی ها موسیقی و شاخه

اسقف اعظم کلیسای به علت همین توجه بود که  .(946: 12، سند 1989غوگاسیان، ) شده بود

 :داشت تأکیدنوشت، بر این امر  که به رده روحانی اچمیادزینای  در نامه سرگشاده ،وانک
و از  ی مسیحی استها زیرا این رسم سایر ملت ؛لیق[ باید در همه جا مدارسی تأسیس کنداو ]جاث»

که افراد  طور همان ،اند ت زیادی در این زمینه انجام دادههمه بیشتر، خود ما. ایرانیان نیز اقداما

 ها گرجیبینیم  می مثالًفرهیخته از آن آگاهند. تکامل و ثبات یک ملت به فرهیختگی آن وابسته است. 
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 ،1989 غوگاسیان،« )رسانند نمی تمدن مانده و سودی به کسی توجهی به امر تحصیل، بی به سبب بی

 (.942 :12 سند

علوم غیردینی  ،تا حد امکان شد می کوشش ،وانکبه ویژه مدرسه  ،در مدارس ارامنه

 را  برنامه درسی وانکدر مدرسه  ،خاچاتور کساراتسیآموزش دهند. به شاگردان را 

ی معرفتی شناخته شده آن عصر نظیر ها شامل همه زمینهمدون کرده بود که طوری 

علم معانی و بیان، فلسفه، علوم طبیعی، هندسه،  فن کتابت، ی مختلف،ها آموزش زبان

مدرسه را  ،و به این ترتیب گرفت برمیالهیات و مطالعات مذهبی را در  نجوم، موسیقی،

 تعلیمدر آن ی علوم طبیعی، انسانی و الهی ها وزهکه همه حبه یک مرکز آموزش عالی 

تحت نظارت  . همه شاگردان(Ghougassian, 2019: 217-224) تبدیل کرد ،شد می داده

شان  بر روی درس آنهامه تمرکز ه ،شد می بودند و با ایجاد یک شرایط مناسب سعی

  .(Dawrizeci, 227) باشد

و  راه استاد خود را ادامه داد 1،غایتسیسیمون جوبه نام  کساراتسییکی از شاگردان 

چون  اندیشمندانی. او در تعلیمات خود از گردآوردزیادی را به دور خود  محصالن

برخی متفکران افالطون، ارسطو، فیلون اسکندرانی، آلبرت کبیر، توماس آکویناس و 

ا توجه به برخی از جانشینان او نیز این راه را ادامه دادند. آنها ب .بهره گرفت ارمنی

آموزش تجارت را نیز تدوین و  ۀیک برنام ،گسترده بودن تجارت در میان ارامنه

ی تجاری بازرگانان ها که اصول اولیه تجارت، روشیی در این زمینه تألیف کردند ها کتاب

ی مختلف ها ی مورد استفاده در سرزمینها ی مالی و اوزان و مقیاسها جلفای نو، گردش

 1293در سال برای مثال،  .(631 ـ 639: 1989غوگاسیان، ) گرفت برمیا در آسیایی و اروپایی ر

که در آن  نگاشتکتابی برای تدریس تجارت  ،یکی از معلمان مشهور جلفا ،ق 1189/م

و انواع تجارت و به یکدیگر  آنهای کشورهای مختلف و نحوه تبدیل ها درباره انواع پول

با توجه به نقش . (39: 1991)میناسیان، ه بود یحاتی دادرایج در آن کشورها توض اوزان

علوم  آنها عالقه داشتند تا به سرعت مسائلتحصیل در ترقی کودکان و نوجوانان ارمنی، 

 . (213: 1938درهوهانیان، ) فرابگیرندرا  ـ به ویژه تجارت ـ مختلف

زل ، در مناو روحانیون ید توجه داشت که به غیر از مدرسه، برخی معلمانالبته با

این امر به  .(39: 1991)میناسیان،  پرداختند می ها خانواده فرزندان برخی آموزش بهخود نیز 

اولویت اصلی آنها بود، بیشتر اهمیت داشت، زیرا در  ،ویژه برای کسانی که تجارت

و محصالن باید  دش می نیز تدریس غیردینیدینی و  علوم دیگر ،مدارس، در کنار تجارت

                                                           
1. Simon Jułayestsi 
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اعتراض پیشوای  ،که اشاره شد طور همان مسئلهاین . کردند می آن وقت زیادی را صرف

 قطع این روند شددر نامه خود خواستار  اومذهبی کلیسای وانک را در پی داشت و 

 .(393: 1938)درهوهانیان، 

 نتیجه  .2

آموزش و پرورش، یکی از نهادهایی بود که ارامنه متعاقب ورود ، دهدها نشان میبررسی

شان در  گری اصفهان، برای صیانت از فرهنگ و هویت خود تحت نظارت خلیفهبه جلفای 

کز ابه عنوان معتبرترین مر ،ابتدا کلیسا، مدرسه و کتابخانه وانکاصفهان بدان پرداختند. 

سیونتسی و خاچاتور کساراتسی بنیان گذاشته  مؤسسی ها با تالش آموزشی و معنوی،

 ؛ندایجاد شددر نقاط دیگر جلفا و اصفهان  ،آن عکلیساها و مدارس تاب ،و در پی آنشد 

از همان ابتدای ورود ارامنه به  ،سازی جنبش کلیسا و مدرسهبه عبارت دیگر، نوعی 

. جلفا برخوردار بودی ثروتمند ها و خاندان اهالیکه از حمایت  اصفهان شکل گرفت

برای محصالن  شآموزبرخی از لوازم اولیه  حتی تحصیل در میان ارامنه رایگان بود و

 گردید. می فراهم

و به علت  دبودن ارمنیاصلی جامعه  و متولیان سردمداران ،اینکه روحانیونبا توجه 

و بر شدند، نظام آموزشی آنها دینی  می که مدارس در مجموعه محوطه کلیساها ایجاداین

ارس استادان و روحانیون، شاگردان زیادی در مدپایه کیش مسیحیت استوار بوده است. 

معلومات تکیه بر به تربیت نسلی از دانش آموختگان با آورده و خود و کلیساها گرد 

دینی و آداب اعتقادات و در زمینه ای  ی گستردهها محصالن، آموزشدینی پرداختند. 

چون سرودخوانی و همیی ها برنامه در و گرفتند فرامیمطالعات مربوط به کتاب مقدس 

هدف این نظام آموزشی، تربیت . داشتندای  حضور گستردهآوازهای مذهبی 

با قرار  داشته و ارمنیحکمی در مسائل اعتقادی و دینی ستم پایهیی بود که ها شخصیت

ی مختلف کاتولیک ها فرقه رویارویی با .بکوشند در اعتالی آن گرفتن در مناصب آینده،

و برخی از  دادند می ی تبلیغی و آموزشی خود را انجامها فعالیت ،آزادانه آنان نیزکه 

 ،، عزم آنها را در نیل به این هدفدر مدارس خود تحت تعلیم داشتندکودکان ارامنه را 

موفقیت  ایگاه خود و کسبتر کردن پ مستحکم آنها حتی برای بیشتر جزم کرده بود.

 . آموزگاران و استادان ارمنی، به موازات آموزشوارد کردند از اروپابیشتر، صنعت چاپ را 

به آموزش علوم غیردینی هم توجه داشتند و اعتالی آن را سبب فرهیختگی دینی،  علوم

که در مراکز آموزشی برای محصالن مدون شده ای  برنامه درسی دانستند. می جامعه خود



 0311/222 تابستان و بهار ،0 شمارۀ ،01 سال شناسی، ایران هایپژوهش

در کنار دروس دینی، . گرفت را دربر می ی علوم طبیعی، انسانی و الهیها حوزههمه  ،بود

ریاضیات، هنر، های مختلف، فنون کتابت،  زبان چون آموزشهمبه دروس غیردینی 

با توجه به اهمیت تجارت در  ،در این بینشد.  نجوم نیز توجه می فلسفه، موسیقی و

 بیشتری داشت. خواهانعلوم مربوط به آن میان ارامنه، 

 نوشت پی
ه پیشوایان مذهبی مبالغی را جدای از عالقه شخصی، روی آوردن کودکان ارمنی به عرصه روحانیت، به این دلیل بود ک. 1

کردند. پرداخت مخارج آنها به عهده کلیسای وانک بود که همانند یک مرکز مالی عمل  های خود دریافت می جهت فعالیت
 (.854: 9731شد )درهوهانیان،  رسید به حساب آن منظور می کرد و هر وجهی که می می

ا هم ای ب ای اروپایی علیه آنها متحد شده و روابط دوستانهه زیرا با توجه به قدرت عثمانی، صفویان با دولت. 6

 (.9: 1929؛ اولئاریوس، 992: 6/  1931 برقرار کرده بودند )ترکمان،
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