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اختالفات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه
سجاد حسینی

*

چكیده
آلبانها و ارامنه و گرجیها ،سه قومیت عمده ساکن در قفقاز جنوبی ،بعد از ظهور مسیحیت در زمره پیرروان مسریع)
قرار گرفتند و به دنبال آن ،به زودی کلیساهای آلبان و ارمنی و گرجی تأسیس شد .این سه کلیسا در عین قرابت با یکردیرر،
دارای اختالفات فراوانی بودند .وجود چنین اختالفاتی برای حفظ ثبات و بقای هر یر

از ایرن کلیسراهای همسرایه وز و

ضروری مینمود .این اختالفات در نزد دو کلیسای آلبان و ارمنی بیشتر بود .اسال آوردن بسیاری از آلبانها و تبردی شردن
جمعیت ایشان به ی

اقلیت ،خطر استحاله کلیسای آلبان بره کلیسرای ارمنری را باعر .شرد .بسریاری از نراظران خرارجی

غیرآلبان و غیرارمنی هیچ گاه به تفاوت این دو کلیسا توجه نکرده و از هر دو ،برا نرا کلیسرای ارمنری یراد کرردهانرد .ایرن
پژوهش ضمن بررسی پیشینه اختالفات دو کلیسای مذکور در طول تاریخ ،با تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی و به شریوه
توصیفیتحلیلی ،به مطالعه این اختالفات در دوره صفوی پرداخته است .نتایج حاص از پژوهش نشانرر این واقعیت اسرت
که در دوره صفویه ،آلبانهای مسیحی هنوز به طور کام در میان ارامنه مسیحی مستحی نشده بودند؛ پس اختالفات ایشران
در قالب تأکید آلبانها بر جدایی از کلیسای ارمنی ،تبعیت نکردن آلبانهرا از اسرقک کلیسرای جرامع ارمنری اوچمیرادزین و
پرداخت وجوهات شرعیشان به کلیسای جامع آلبان گانزاسار نمود داشت.
واژههای کلیدی :آلبان ،ارمنی ،کلیسا ،صفویه ،اوچمیادزین ،گانزاسار.
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ارمنی میشناسند .مسلمانان قفقاز و آذربایجران همرواره

مقدمه
در میان پیرروان ادیران و مرذاهب مختلرک ،اخرتال

همسایران مسیحی خود و دیرر مسیحیان عالم را با نا

همواره وجود داشته و دارد .پیروان آیین مسریحیت نیرز

ارمنی شرناختهانرد و مریشناسرند و در قراموا اذهران

دارای

ایشران ،دو عنرروان مسرریحی و ارمنری واتگرران مترادفرری

شعب و شاخه های متعددی شدند .با گذشت زمان ،این

هستند .همین موضو خود نشان می دهد که چرونه در

اختالفات افزایش پیدا کرد و تا بدین روزگرار همننران

این منطقه ،اقلیت مسیحی آلبان به زودی ارمنی انراشرته

باقی است .وجرود اناجیر اربعره و انشرعای کلیسرای

شدند و تفاوت های قرومی و حتری مرذهبی ایشران بره

مسیحیت به دو کلیسای غربی و شرقی برارزترین نمرود

فراموشی سپرده شد.

از همان نخستین سدههای پس از میالد مسیع)

این تضادهاسرت .در برخری از مواقرع ،اقروا مسریحی
همسایه نیز در مسائ دینی اختال

پیدا کردنرد و ایرن

نکته جالب توجره اینکره در سرده گذشرته مطالعرات
مربوط به تاریخ و تمدن آلبانها را ارمنیشناسران انجرا

اختالفات در طی قرون متمادی تداو یافت .اختالفرات

دادند و نخستین بار این دسرته از پژوهشررران ،دربراره

دو کلیسای آلبان و ارمنی در منطقه قفقراز جنروبی نیرز،

منابع دست اول تاریخ آلبان مطالعه و پژوهش کردند3.به

نمونرهای از تضررادهای مررذهبی میران دو قررو همسررایه

تازگی مورخان جمهوری آذربایجان نیز خود را وارثران

مسیحی به شمار میآید.

تمدن آلبان دانسته و بدین موضو عالقهمنرد شردهانرد.

اطالعات ما درباره ارامنه و کلیسای ارمنی ،در مقایسه

بعد از استقالل جمهوری آذربایجان ،ایرن مطالعرات برا

با آلبان ها و کلیسای آلبان ،بیشتر اسرت .ایرن امرر علر

شدت و حدت بیشتری پی گرفته شده است .اختالفات

مختلفی دارد :نخست آنکه جمعیت درخور مالحظرهای

ارضی جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ادعاهای ارامنه

از ارامنه در کشور ما زندگی می کنند و مطالعات مربوط

بر برخی از اراضری ایرن جمهروری ،بره علرت وجرود

به قومیت و مذهب ارمنی را پی مریگیرنرد؛ دو اینکره

سرراکنان و معابررد و گورسررتانهررای مسرریحی ،توجرره

سالیان سال است که در جمهوری ارمنستان نیرز ،مراکرز

افزون تر مراکرز علمری جمهروری آذربایجران را بردین

مختلک علمی و دانشراهی به پژوهش درباره تراریخ و

موضو باع .شده است؛ چرا که مطالعات آلبانشناسی

تمدن قو ارمنی مشغول هستند؛ سو اینکه در روسیه و

ثابت کرده است کره تمرامی مسریحیان قفقراز و تمرامی

کشورهای اروپایی و آمریکایی ،مطالعات ارمنی شناسری

معابد و گورستانهای مسریحی ایرن منطقره مربروط بره

از رونق بسزایی برخوردار اسرت؛ چهرار اینکره منرابع

ارامنه نیست و بسیاری از آنها بازمانده تمدن مسرتحی

تاریخی و تاریخنراری نیز اطالعات تا حدودی فرراوان

شده آلبان است .با وجود این ،در محاف علمری کشرور

درباره این قو ارائه کردهاند .حال آنکه آلبانهای قفقراز

ما هیچ گاه بدین موضو توجه نشرده اسرت و در ایرن

قو فراموش شدهای در تاریخ هستند و هم اکنون هریچ

خصوص ،خالء اطالعاتی وجود دارد.

فردی در قفقاز خرود را برا عنروان آلبران نمریشناسرد.

مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفیتحلیلری و

بسیاری از آلبانها ساکنان مسلمان جمهوری آذربایجران

با تکیه بر منابع کتابخانرهای و اسرنادی ،برر ایرن سروال

هسررتند و دیرررر هویررت مسرریحی ندارنررد .برخرری از

استوار است که آیا روند استحاله قومیمذهبی آلبرانهرا

آلبان هرای مسریحی نیرز در چنرد سرده اخیرر ،در برین

تررا دوران صررفوی برره پایرران رسررید و آنهررا در دوران

همکیشان ارمنی خود مستحی شدهاند و خود را برا نرا

صررفوی ،دیرررر قررادر برره بازشناسرری تفرراوتهررای

اختالفات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه 03/

قومیمذهبی خود در برابر قو و کلیسای ارمنی نبودند؟

سکونت طوایک آلبانیا و سرزمینهایی که در عم شراهان

در پاسخ به سؤال ،این فرضیه متصور است کره خیرر

آلبانیا اداره میکردند ،فرق برذاریم .ارمنیها بخش وسیعی

در دوران صفوی ،آلبرانهرا از لحراق قرومیمرذهبی بره

از جنوی کور را از آلبانیا جدا کرده و ارمنریمربی کردنرد.

صورت کامر در قومیرت و کلیسرای ارمنری مسرتحی

تنها در سال  134و بعد از تقسیم ارمنستان میران ایرران و

نشدند و هنوز هم تفاوت های ملموسی بین این دو قو

یونان ،وویات اوتری و آرتسراخ )قرابرا دوبراره نصریب

و کلیسا موجود بود .این تفاوتها در قالب رقابتهرا و

حاکم آلبانیا شد .به نظر میرسرد پایتخرت اولیره آلبانیرا در

اختال های دو کلیسای ارمنی و آلبان در دوره صرفوی

شمال آن رود قرار داشته است؛ حال آنکه پایتخت بعردی،

مشهود است.

یعنی پیروز آپات )پَرتَو ،بردعه  9را واچۀ آلبانیایی در عصر
شاهنشرراهی پیررروز ساسررانی ) 131تررا 754

بنررا کرررد

)مینورسکی  30 :3145 ،تا . 33

آلبانیا و مسیحیت
قدیمی ترین اطالعات ما درباره قفقاز شرقی ،برر پایره

در منررابع باسررتان ،عررالوه بررر ایررن ناحیرره از قفقرراز،

گررزارشهررای نویسررندگانی اسررت کرره در لشکرکشرری

سرزمینهای دیرری همنون آلبانی بالکران و اسرکاتلند

پومپیرروا ) Pompeiusدر سررال  00ق ، .همررراه او

با نا آلبانی شناخته شده است .این یکسانی عنوان برای

بودند .پلوتارخ ) Plutarchضمن گرزارش لشکرکشری

سه سررزمین جداگانره و دور از هرم ،همرواره شررفتی

این سردار رومی به قفقاز ،حردود جغرافیرایی آلبانیرا را

بسیاری از مورخان و جغرافیدانان را برانریختره اسرت.

چنین توصیک کرده است« :آلبانیا شرقىتر از آن [ایبریا]

برخی این تشابه را در ریشههرای قرومی مریجوینرد و

است و تا کنار دریاى کاسپى [خزر] کشریده مرىشرود»

عقیررده دارنررد کرره سرراکنان آلبررانی بالکرران و اسررکاتلند،

)پلوتارخ . 3130:101 ،در منابع یونانی و وتینی ،دشرت

مهاجرانی از آلبانیای قفقاز بودهاند .برخری دیررر علرت

آبرفتی کور سفلی و ارا که ترا دریرای خرزر و ایبریرا

این همسانی عنوان را در وضرعیت جغرافیرایی یکسران

)گرجستان گسترده است ،آلبانیا خوانده می شود .طبرق

سه منطقه میدانند و ریشه واته آلبانیا را لغت «آلب» بره

گفته بطلمیوا ) ، Ptolemyآلبانیا نه تنها سرزمینهرای

معنی «کوه» بیان میکنند .برا ایرن احروال شرمسالردین

اشاره شده را شام میشد ،بلکه از جانب شمال شررقی

سامی ،دانشمند عثمانی قرن  31و اوای قرن  90میالدی

امتداد می یافت و تمرا منطقرهای را کره اینر

بره نرا

و متولد آلبانی بالکان ،عقیده دارد که هریچ ارتبراطی مرا

داغستان در کنار خزر گسترده است ،در بر مریگرفرت.

بین آلبانیای قفقاز و آلبرانی بالکران و اسرکاتلند وجرود

) ، Bakikhanovمورخ قرن  31قفقاز ،نیرز

ندارد .او چنین توجیه می کند که عنوان «آلبانی» بالکران

بر همین عقیده پای مریفشرارد و از لحراق جغرافیرایی

شک تغییر یافته لغت «آربان» به معنی «کشاورز» اسرت.

آلبانیای قفقاز را شام اراضری شرمال رود کرور ،یعنری

به علرت پیوسرتری زبرانی منطقره بالکران و اسرکاتلند،

شیروان و داغستان ،می داند )قدسی . 39 :3139 ،معادل

اطالق این وجه تسمیه برای آن سررزمین هرم درخرور

) Alvan-kیا ران ) Ranاسرت

بیان است )سامی . 931 :3100 ،آلبانها الفبای مسرتقلی

که سرریانی آن اران مریشرود و در منرابع اسرالمی ،بره

داشتند .این الفبرا دارای  59حرر

برود و بره الفباهرای

صورتهای الرران و اراان درآمرده اسرت )مینورسرکی ،

ارمنی و گرجی شباهت داشت .الفبای آلبان در قررون 5

 30 :3145تا  . 33وز اسرت کره میران نرواحی اصرلی

تا  ، 4بره طرور گسرتردهای رواج داشرت و در مردارا

باکیخانو

ارمنی این نا اَغوانی
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سرتاسر آلبانیا آموزش داده شده و آثار علمری و مرذهبی

) . Məmmədov, 2006: 335در قرررن  ، 0کلیسررای

بدان الفبا نوشته میشد 1.بر اساا اطالعرات موجرود در

آلبان در اوج قدرت و اعتبار به سر میبررد .ایرن کلیسرا

منابع ،الفبای آلبان را مسروپ ) ، Mesropمبد الفباهرای

عالوه بر تسلط کام بر امور مسیحیان آلبانیرای قفقراز،

ارمنی و گرجی ،ابدا کررد و ایرن الفبرا تحرت حمایرت

در مسائ دینی مربوط بره سرایر نرواحی همجروار نیرز

7

دخالت میکرد .از مهمترین این امور ،ارسال گروههرای

حاکمان و اسقفان آلبان رواج یافت.

از همان نخسرتین سردههرای پرس از مریالد مسریع) ،

بشارتی به اراضی قفقاز شمالی و تبلیک آیرین مسریحیت

مسیحیت در آلبانیای قفقاز رواج یافت .در سدههای اول و

در نزد ترکان هون ایرن سررزمین برود .در ایرن راسرتا،

دو میالدی این آیین را فاددی ) ، Faddeyحواری اعزامی

کتای مقدا نیز بره زبران ترکری هرون ترجمره شرد و

از اورشلیم ،در آلبانیای قفقراز تبلیرک کررد و حتری قبر از

موجبات تحسین امپراتوری بیزانس را فراهم کرر امپراتوری

رواج آن در ارمنسررتان ،در ایررن ناحیرره از قفقرراز گسررترش

بیزانس را فراهم کرد.

0

یافت ،با وجود این ،چندان پایراهی پیدا نکرد .در قررون 7

در همین دوران جاثلیق هوانس دو ) ، Huvansرهبر

و  5مرریالدی ،دومررین مرحلرره از رواج مسرریحیت در ایررن

دینی کلیسای ارمنی ،نامهای خطرای بره هشرت ترن از

ناحیه رخ داد .در این دوره گریرروری) ، Gregoryمتولرد

اسقفان کلیساهای شهرهای مختلک آلبان همنون برد ،

شده در خانوادهای مسیحی در شهر قیصرری آنراطولی ،در

گاردمان ،شکی و ...نوشت؛ بر اساا اطالعات منردرج

را بره مسریحیت

در ایررن نامرره کرره در آن خطررر نسررطوریان و ضرررورت

فراخواند .اورنایر ) ، Urnayrحکمردار آلبانیرا ،نیرز تحرت

مبارزه با ایشران را گوشرزد کررده اسرت ،مریتروان بره

تررأثیر تیرررداد برره آیررین مسرریع گرویررد و در سررال ، 131

گستردگی کلیسای آلبران در سرتاسرر اراضری آلبانیرا و

5

اهمیرررت چشرررمریر آن از منظرررر ارامنررره پررری بررررد

ناحیه ارمنیه تیرداد سو ) 934ترا 119

مسرریحیت را دیررن رسررمی آلبانیررای قفقرراز اعررال کرررد
). Piriyev, 2002: 43,44

در قرون  7و  ، 5کلیسای آلبان به شکلی بالواسرطه،
به کلیسای رو وابسته برود .اسرقفان کلیسرای آلبران را

)باغداساریان . 04 :3130 ،در اواخر قرن  0و اوای قرن
 ، 4کلیسای آلبران بره همرراه کلیسرای گرجری تحرت
تابعیت کلیسای بیزانس درآمد.

مانند اسرقفان کلیسرای ارمنری و گرجری ،رو تصردیق

بررا فررتع قفقرراز توسررط مسررلمانان ،آلبانیررا برره قلمرررو

مرریکرررد .بعررد از جرردایی کلیسرراهای شرررقی و غربرری،

سرزمین های خالفت اسالمی پیوست .خالفت اسرالمی

کلیسای آلبان نیز به مانند کلیسراهای ارمنری و گرجری،

نیز سیاست ساسرانیان را در قبرال شرهروندان مسریحی

تحت نظارت کلیسای شرقی قرار گرفت .در سرال 553

خود پی گرفت و در جهت رقابت و مقابله برا بیرزانس،

 ،کلیسای آلبان از کلیسای بیزانس جدا شده و به طرور

برای استقاللبخشی و استحکا پایرراه مسریحیان خرود

کام مستق شد .در سالهای  553و  ، 559مرکزیرت

کوشید .در ایرن راسرتا و بنرابر دسرتور عبردالمل

برن

کلیسای آلبان از شهر قَبَله به شهر برد انتقال یافرت .در

مروان اموی ،در سال  35ق ، 405/کلیسای آلبان ملرز

این دوران ،ی
پاتری ر

پاتری

در رأا این کلیسا قرار داشت.

آلبرران را مجلسرری از مبعوثرران دینرری انتخررای

به تابعیت از کلیسای ارمنی شرد ) Азəрбајан совет
4

 . енсиклопедијасы, 1976: 214,215در این زمینه،

می کرد .در این مجلرس روحانیران ،شراهان،حکمداران،

با حضور بزرگان آلبان و ارمنی قراردادی انعقاد یافت.

اعیان و زمینرداران سرتاسرر آلبانیرا شررکت مریکردنرد

این توافق نامه به امضرای رهبرران دینری و سیاسری دو

اختالفات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه 01/

طررر رسررید و در «وانرر

نرررامهررر» نرهررداری شررد

). Kalankatuklu, 2006: 192

قرردیم ،یعنرری مسرریحیان بیرلربیررری هررای قرابررا و
چخورسعد و شیروان ،با نا ارمنی شناخته می شدند.

با مسلمان شردن اهرالی ایالرتهرا و شرهرهای واقرع در

بی گمران تعرداد درخرور تروجهی از ایرن مسریحیان

مناطق غیرکوهستانی آلبانیا ،دو کلیسای ارمنری و آلبران بره

آلبان هایی بوده کره در آیرین مسریحیت براقی مانرده

شدند .بدین ترتیب مراح تبدی کلیسرای

بودند و ناظران غیرمسیحی به اشتباه ،آنران را ارمنری

آلبان به کلیسرایی ارمنری گریرروری آغراز شرد .مرکزیرت

می خواندند .البته این نکته را نیز نباید فراموش کررد

کلیسای آلبان نیز به معبد «ای آکوو» ) iakovمقدا واقرع

که در طول قرون متمادی ،بسیاری از ارامنه مسریحی

در وویت آرتساخ انتقال یافت .در اواخر قررن  ، 37مرکرز

نیز به اراضی تاریخی آلبانیای قردیم مهراجرت کررده

کلیسای آلبان و محر حضرور خلیفره آلبرانهرا گانزاسرار

بودند و در بسیاری از نواحی ،سکونتراه های این دو

)ملی نشین خاچن شد .از این پس ،خلیفهگری مسیحیان

قو مسیحی درهرم تنیرده شرده برود .کروسینسرکی،

آلبان با عنوان خلیفهگری گانزاسار مشرهور شرد .در زمران

کشیش و سریا لهسرتانی در ایرران اواخرر صرفوی ،از

ضعک کلیسای ارمنی و فقدان مرکزیرت کلیسرای ارمنری،

آلبانها با عنوان شراخهای از ارامنره یراد کررده و بردین

یعنی در قرون  33و  31و  ، 35اسقفان آلبان که جزئری از

ترتیب ،هویتی تا حدودی مستق برای ایشان قائ شده

خلیفهگرری اوچمیرادزین 3تلقری مریشردند ،خلیفرههرای

است .وی ضمن بیان ارتباط میان «آغوانها» )آلبانها و

مسیحی آلبان را انتخرای مریکردنرد ) Азəрбајан совет

افغانها و همننین «قندسار» )گانزاسار :کلیسرای جرامع

енсиклопедијасы, 1976: 214, 215

آلبان و قندهار ،وویتهای گنجره و ایرروان و نرواحی

یکدیرر نزدی

وجود مسیحیان ترک زبران در قفقراز و ارتبراط آنران برا

نخجوان و حدود گیالن را مسکن اصلی ایشران دانسرته

آلبانهای مسیحی مسئلهای درخور تأم است 1.برخی این

است )کروسینسکی90 :3101 ،؛ اعتمادالسرلطنه:3104 ،

امر را دلیلی بر ترک بودن آلبانها میدانند؛ 30اما این مسرئله

 3013و . 3011

از زاویه دیرری نیز شایان بررسی است و آن اینکه برخری

در این میان ،کوهستانهای قرابا را باید از مهمتررین

از ترکان بومی منطقه مسریحیت را از آلبرانهرا بره عاریرت

سکونتراههای آلبانهرای مسریحی در دوره صرفوی بره

گرفته باشند .چرا که همواره رابطه دو جانبه فرهنرری برین

شمار آورد .شاید کوهستانی بودن منطقره مرانع از رواج

ترکان و آلبانهای قفقاز برقرار بوده است و ایرن رونرد در

اسال در آن شده بود یا اینکه گروههرایی از آلبرانهرای

قرون  5تا  1تداو داشته اسرت .در ایرن برین ،چره بسرا

پایبند به مسیحیت ،با مسرلمان شردن هرموطنران آلبران

بسیاری از آلبانها تحت تأثیر ترکران مسرلمان شردهانرد و

خویش در دشتهرای آلبانیرای قفقراز ،از جوامرع ترازه

بسرریاری از ترکرران تحررت تررأثیر آلبررانهررا مسرریحی

مسلمان آلبان جدا و رهسپار کوهستانهای صعبالعبور

). Ворошил,1993: 25

قرابا شده بودند.
در دوران صفویه ،بیرلربیری قرابا در اختیار خاندان

وضعیت مسیحیان قفقاز در عهد صفویه
در دوران صفوی ،مسیحیت در منطقره قفقراز و در

زیاداوغلی قاجار بود .این خاندان حکومت مذکور را از
شاه تهماسب اول صفوی دریافرت و ترا چنردین نسر

نزد اقوا آلبران و ارمنری و گرجری رواج داشرت .در

حفظ کرد )میرزا سمیعا40 :3103 ،؛ میرزا رفیعرا:3130 ،

اکثر منابع این عهد ،همواره مسیحیان اراضی آلبانیای

330؛ القای و مواجرب دوره سرالطین صرفویه:3143 ،
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شاه عباا اول صفوی را باید عهد زرین ارامنه قلمرداد

زیاداوغلیها بر تمامی سرزمینهای مابین کرور و ارا،

کرد .توجه ویژه شاه عباا اول به منطقه قفقاز جنروبی،

آلبانیای قدیم ،حکم راندند؛ امرا انردک انردک و در اثرر

از ابعاد گوناگونی درخور بررسی است .نخسرت اینکره

تحووت بعدی منطقه ،تنها در گنجره محردود شردند و

ایررن منطقرره جزئرری از سرررزمینهررای ایررران ترراریخی

نواحی جنوبی گنجه با عنوان اختصاصیتر قرابا از زیر

محسوی میشد و از ابتدای تأسیس صفویان ،جزیری از

فرمان آنان خارج شد.

اراضی این سلسله حکومتی بود؛ پس شاه عباا نیرز در

نخستین گا در جهت محدود شدن زیاداوغلیهرا در

راستای پشت سر نهادن دوره بحرانی ایران عهد صفوی

گنجه و استقالل نسربی منطقره قررابرا در همران عهرد

و درصرردد احیررای قرردرت قبلرری و برره دسررت آوردن

صفوی برداشته شد .شاه عبراا اول صرفوی برا ایجراد

سرزمین های از دست رفته ،توجه ویژهای به این بخرش

ملی نشرینهرای پرنجگانره قررابرا )ملروک خمسره ،

از مملکت کرد .او پس از لشکرکشی به تبریز و مرند و

مسیحیان ارمنی و آلبان را در آن منطقه صراحب نروعی

جلفا ،متوجره منراطقی همنرون نخجروان و ایرروان در

استقالل نسبی کرد .برخی این اقدا شراه عبراا اول را

قفقاز جنوبی شد )دریاب  55 :3153 ،و . 50

ناشی از ناتوانی او در اداره اقوا سراکن در ایرن منطقره

دو اینکه این مناطق در یکی از مهمتررین مسریرهای

قلمداد کرده و از او با عنوان پادشاهی دانا یاد کرردهانرد

لشکرکشی دولت عثمانی به ایران قرار گرفتره بودنرد و

که توانست با دادن چنین امتیازی ،حکومت خویش برر

بارها تمامیت ارضی کشور از همین ناحیه تهدیرد شرده

ایشان را استوار سازد )پاسردرماجیان 917 :3101 ،؛ امرا

بود؛ بنابراین ،برای شاه عباا کنترل این منطقه حساا

نباید فراموش کرد که شاه عبراا اول صرفوی همرواره

و امنیررت مرزهررای شررمال غربرری در جهررت مقابلرره بررا

قدردان حمایتهای ارامنه و آلبانهای مسیحی از دولت

تهاجمات عثمانی بسیار مهم بود.

صفوی در قبال عثمانیها بود و اعطای قدرت به ملروک

سررو اینکرره قفقرراز جنرروبی محرر زنرردگی اقرروا

خمسه در قرابا  ،چونان پاداشری در برابرر آن خردمات

غیرمسلمان مسیحی بود و از این لحاق ،میتوانست نظر

قلمداد میشد )ملی

شرراه عبرراا اول را برره خررود جلررب کنررد؛ چرررا کرره

هاکوپیان. 9 :3135 ،

از ملی های پنجگانه سررزمین قررابرا تنهرا خانردان

سیاستهرای او در جهرت کنرار نهرادن نیرروی نظرامی

جاللیان خاچن از ساکنان و بومیان قرابرا  ،یعنری

قزلباش و توجه به غالمان شاهی یا قوللر برود کره ایرن

ملی

آلبان های قدیم بوده و بقیه ،ارامنه مهاجر سررزمینهرای
غربیتر بودند .ملی

دسته اخیر اغلب دارای منشاء قفقازی بودند.

جاللیان های خاچن را میتروان از

مهمترین رویداد عهد صفوی در تاریخ قفقاز جنروبی

خانواده های قدیمی این سررزمین به حسای آورد؛ زیرا

و در ارتباط با اقوا این منطقه ،به ویژه مسیحیان ،واقعه

بودنرد

کوچاندن ایرن اقروا بره نرواحی جنروبیترر ایرران ،بره

آنها از بازمانردگان حسرن جاللیران 33معررو
)ملی

هاکوپیان. 33 :3135 ،

خصوص اصفهان ،بود که برا تردبیر ایرن پادشراه شرهیر

در دوره صفوی ،ارامنه در مقایسه با سرایر مسریحیان

صفوی رخ داد .ایرن واقعره در سرال  3031ق، 3007/

منطقرره از موقعیررت برتررری برخرروردار بودنررد .آنهررا از

صررورت پررذیرفت .ایررن مهرراجرت در راسررتای اجرررای

دولت صفویه در مقاب دولت عثمانی حمایرت کررده و

موفقیت آمیز عملیرات نظرامی صرفویان در قبرال لشرکر

پاداش این حمایت را دریافت کردنرد .دوران پادشراهی

عثمررانی صررورت مرریگرفررت .بررر ایررن اسرراا ،مسرریر

اختالفات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه 05/

لشکرکشی نیروهای عثمانی باید به کلی نابود میشد ترا

مستقر بودند و در آخررین سرال مرکرز آنران در سررزمین

دشمن نتواند آذوقه وز را برای ادامه لشکرکشی از این

خاچن قرابا  ،یعنی وان

گانزاسرار ،واقرع برود .سررزمین

مناطق تأمین کند و در واقع ،سیاست زمین سوخته اجرا

خاچن به وارث حسن جاللیان تعلق داشت و جاثلیق نیرز

میشد؛ بنابراین ،برای اجرای ایرن سیاسرت و همننرین

بالطبع از اعضای آن خاندان انتخای میگردید و حکومرت

دور ماندن از مح کارزار ،اهالی منطقه به نقاط دیرری

روحانی و سیاسی در اختیار آن خانواده بود [ ]...قراباغیها

کوچ داده شدند.
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در دوران شاه عباا اول وضعیت مسیحیان قفقراز در
سطع بسیار خوبی بود :وجرود مجموعره ترازه تاسریس

از قدیماویا دارای جاثلیقی مخصوص به خود بودنرد کره
دور از نفرروذ اجمیررادزین [اوچمیررادزین] بررود» )ملیرر
هاکوپیان 50 :3135 ،و . 335

جلفای نو در اصفهان ،مقا کالنتری حراکم ارامنره ایرن

آلبانهرای قفقراز در دوره صرفویه نیرز بره محوریرت

مجموعرره ،اکتسررای مقامررات واوی حکررومتی توسررط

قرابا کوهستانی ،با هد

حفظ هویت مستق کلیسرای

مسیحیان نومسرلمان گرجری همنرون ا وردیخران و

آلبان ،بر تفاوتهای کلیسای خود با کلیسرای قدرتمنرد

امامقلی خان و همننین موقعیت برتر ملی های پنجگانه

ارمنی پای فشردند .این تالش و تقلی همرواره واکرنش

قرابا برای اثبات این ادعا کافی است.

کلیسای ارمنی را در پی داشت .قدرت و اعتبرار بیشرتر

دولت صفویه و رقابت کلیسای آلبان و ارمنی
در دوره صفوی ،اراضی کوهستانی قرابا از جمله
پایراه های اصلی آلبان های مسریحی برود و از همرین
ناحیه ،بر اختالفات دو کلیسای آلبان و ارمنری دامرن

کلیسای ارمنی در نزد اولیای دولت صفوی ،واکنش این
دولت علیه آلبانها و به نفع ارامنه را موجب میشد.
تبلور این اختالفات در دوره صرفویه ،در سره بخرش
دریافت وجوه شرعی و انتخای خلیفره کلیسرای جرامع
آلبان و همننین ایجاد کلیسای موازی با کلیسای جرامع

زده مرری شررد .ایررن ناحیرره برره واسررطه موقعیررت

آلبان توسط ارامنه درخور بررسی است:

نیمه مستق و ترویج روحیات استقالل طلبانه محلری

الف .دریافت وجوه شرعی

کوهستانی ا ش ،مستعد تشکی حکومت های مستق و
بود .از این رو ،آلبان های مسیحی این دیار نیز هرر از
چندگاهی در قالب حکومت های نیمه مستق محلری
سر برمی آوردند و در این زمان ،بر خصوصریت هرای
محلی کلیسای آلبران تأکیرد مری کردنرد و ایرن آغراز
اختالفات کلیساهای ارمنی و آلبان بود.
ملی

هاکوپیان در خصوص این رویکرد آلبانگرایانره و

ارمنیگریزانره در قرابرا مرینویسرد« :جراثلیق آغوانسرتان
)اران از زمان گریروریس )نروه گریررور مقردا اولرین
جاثلیق کلیسای ارمنی به مردت پرانزده قررن بره صرورت
سنتی تا سال  3393ادامه یافت .نماینردگان ایرن جراثلیق
در طول تاریخ در وان های متعدد سرزمین آغروان )اران

مسئله وجوه شرعی از مهمترین و حیاتیترین مسرائ
مربوط به کلیساهای منطقه قفقاز جنوبی بود و به نروعی
تداو حیات کلیسا وابسته بره ایرن مسرئله برود .وجروه
شرعی کلیساهای واقع در اراضی حکومت های مسلمان
را باید یکی از معدود منابع درآمدی ایرن مراکرز دینری
قلمداد کرد؛ از این رو ،قطع یا تداو آن تأثیر بسزایی بر
چرونری عملکرد کلیسا میگذاشت.
تالش کلیسرای آلبران بررای هردایت وجروه شررعی
مسیحیان آلبان تبار به کلیسای جامع آلبان در گانزاسار یا
سایر کلیساهای آلبان دوران صفوی ،گرامی در راسرتای
توانمند ساختن این کلیسا به شمار می آمرد .ایرن اقردا
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واکنش تند کلیسای ارمنی را در پری داشرت .ارامنره برا

بنابرین مقرر فرمودیم که خلیفههای سایر محرال ارامنره

مشاهده اقدامات آلبانها برای جذی وجوه شرعی ،ایرن

خصوصاً خلیفه خراچین چرون طالبانره منروط برضرای

ممر درآمدی مراکرز دینری خرود را در سرتاسرر قفقراز

طالب است هرگاه ارامنه کشتاسک از قدیم اویا طالرب

جنروبی و حتری اراضری جنروی رود ارا در معرر

خلیفه اوچ کلیسا بوده باشند و طالبانره خرود را بخلیفره

خطر دیدند و با نفوذی که در دربار صفوی داشتند ،بره

آنجا میداده باشند ایشان بردین علرت مزاحمرت بحرال

تغییر این وضع به نفع خویش برآمدند .گزارشهرایی از

ارامنه آنجا نرسانند و بعنک طالبانه طلب نداشته کذارند

پرداخت وجوه شرعی به کلیسای آلبان ،از ابتدای دوران

که بدستور قدیم طالبانه خود را برضرای خرود بخلیفره

صفوی تا پایان این حکومت موجود است.

اوچ کلیسا دهند و در هر بای قدغن دانسرته از فرمروده

در سندی مربوط به سال 219هر1051/م  ،شرا اسرماعی

در نکذرند بعهده حاکم الکا مذکور که درین بای امرداد

اول صفوی از حکرا و عمرال اراضری «آران و ارسربار

حسابی بتقدیم رسانند و در عهده دانند و هر ساله حکم

قپانررات و اروط و سیسررجان و گشتاسررک و قرررادا و

مجدد نطلبند .تحریراً فی غره شهر محرر الحررا سرنه

نخجوان» درخواست کرده است تا مسیحیان این منراطق

Персидскиe дакументы матенадарана, ) »3077

وجوه شرعی خود را به کلیسای ارمنی طاطیک بدهنرد.

. 1959: 509

این فرمان نشانرر این حقیقت است کره ایشران از ایرن
امر امتنا می ورزیدند و به احتمال قوی ،وجوه خرود را
به کلیسای آلبان موسوم بره کلیسای جامع آلبان موسو بره
گانزاسار پرداخت میکردند )راوندی. 3013 :3139 ،
بر اساا سندی مربوط به دوران شاه صرفی صرفوی،
برای دریافت وجوه شرعی در منطقه گشتاسک اوضرا

ب .انتخاب خلیفه کلیسای جامع آلبان
از دیرر مظاهر مربوط به اختالفات کلیساهای ارمنری
و آلبان در دوره صفویه ،تالش آلبرانهرا بررای انتخرای
خلیفه کلیسای جامع آلبان گانزاسار ،بردون اعمرال نظرر
کلیسای جامع ارمنی اوچمیادزین ،بود.

به قدری به نفع کلیسای آلبان رقم خورده بود که دولت

در سررال  3077ق ، 3017/مرکررز دینرری گانزاسررار

صفوی تحت تأثیر کلیسرای ارمنری مجبرور بره صردور

بریخبرر از مرکرز دینری اوچمیرادزین ،خلیفره آلبرران را
انتخررررررای کرررررررد )

چنین فرمانی شد:
«هو /المل

[ /مهر شاه صفی] /فرمان همایون شرد

совет

Азəрбајан

. енсиклопедијасы, 1976: 214,215

رسرانیدید

در واقع ،آلبان های گانزاسار از خالء قردرت پریش

که قدیم اویا جماعت مسیحیه الکرا کشتاسرک طالبران

آمده در کلیسای ارمنی بهره جسته و بدین کار دست

خلیفه اوچ کلیسرا برودهانرد و طالبانره کره میانره ارامنره

زده بودند .این خالء قدرت پس از درگذشت اوانیس

آنکه چون رعایا ارامنه کشتاسک آران بعر

معمول است که برضای خرود بخلیفره خرود مریدهنرد
بخلیفه اوچ کلیسرا مریدادهانرد و بدسرتور براو و اصر
میسازند و سایر خلیفههای ارامنره را دخلری در ایشران
نبرروده الحررال بعضرری خلیفررههررای سررایر محررال ارامنرره
خصوصاً خلیفه مسیحیه خراچین اران مزاحمرت بحرال
ارامنه کشتاسک رسانیده طالبانه بعنک طلب مری نماینرد

) ، Uanisخلیفه اوچمیادزین ،به وجود آمرده برود و
اوضا خلیفه گری ارامنه تا روی کار آمردن گریررور
) ، Gergorخلیفه بعردی ،همننران آشرفته برود .بره
زودی شاه صفی صفوی گریرور را به عنروان خلیفره
ارامنه ،شام ارمنی ها و آلبان ها ،به رسمیت شرناخت
و فشارهای دولرت صرفوی بررای اطاعرت از خلیفره

اختالفات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه 04/

جدید اوچمیادزین متوجه آلبانهای مسیحی قفقاز شد.
در بخشرری از فرمرران شرراه صررفی برره ترراریخ  33رجررب
 ، 3017 /3077بدین مناسبت آمده است:

مضمون آنکره چرون ارامنره شرماخی و شریروان بعرر
رسانیدند که از قدیماویرا خلیفره ایشران از جماعرت اوچ
کلیسا بوده و الحال جمعی بخال حسای دخ در خلیفه

«در ینوو زبده المسیحیه کریکور خلیفره بردرکاه عررش

کی ارامنه آنجا مینمایند .بنابرین مقرر شد کره هرر گراه از

نمود که اوانیس خلیفه فوت شرده بنرابر

قدیم اویا جماعت اوچ کلیسا خلیفه ارامنره مرذکور بروده

اشتباه آمده عر

شفقت شاهانه درباره خلیفه مزبور از تاریخ فروت اوانریس
خلیفرره کریکررور خلیفرره مزبررور را در عررو

هیچ آفریده خصوصاً خلیفه کنذهسرار )گانزاسرار بخرال

او خلیفرره

حکم و حسای مدخ در میانره ارامنره مرذکور ننماینرد و

جماعت ارامنه مزبور نمرودیم جماعرت مرذکوره کریکرور

موافق معمول قدیم عم نموده احدی بیحسرای ننمایرد و

خلیفه را ریرش سرفید خرود دانسرته لرواز امرر مزبرور را

کذارند که بدستور سابق جماعت اوچ کلیسا خلیفه ایشران

مخصوص او دانسته اطاعت و انقیاد بجای آورده از سرخن

باشد و بعهده بیکلربیکی و کالنتر آنجا کره امرداد حسرابی

و صال حسابی او بیرون نرونرد و اعرزاز و اکررا او وز

بتقدیم رسانیده مجرال تمررد احردی از مضرمون مسرطور

شناسند .درین بای قدغن دانسته در عهرده داننرد و چرون

ندهند و از شکایت که موجب بازخواسرت اسرت اندیشره

رقم بمهر مهر آثرار اشرر اقردا رسرد اعتمراد نماینرد»

نمایند استدعا امضا همایون ما درین بای نمودنرد .بنرابرین

) Персидские дакументы матенадарана, 1959:

مقرر فرمودیم که ارامنه مذکور حکم نوای خاقان رضروان

 . 509البته نافرمانی از اوچمیرادزین تنهرا بره ملیر نشرین

مکان را من اوله الی آخره بامضاء همایون ممضری و منفرذ

خاچن )گانزاسار محدود نمریشرد و آلبرانهرای گنجره،

دانسته موافق معمرول قردیم عمر نماینرد بعهرده وکرالء

شیروان ،گشتاسرک و ...نیرز در ایرن جرگره قررار داشرتند

بیکلربیکی و حکا کرا محال مذکوره که امرداد و اعانرت

) Персидские дакументы матенадарана, 1959:

حسای بتقدیم رسانیده مجال تمررد احردی ندهنرد دریرن

 .)509,511این بحران در سالهای بعد نیز ترداو یافرت و

بای قدغن دانسته هر ساله حکرم مجردد طلرب ندارنرد و

به دوران حکومت شاه عباا دو صفوی کشیده شرد .در

چون پرواننه بمهر مهر آثار اشر رسرد اعتمراد نماینرد.

ایررن دوره نیررز ،سرررکردگی بیررداری و خودآگرراهی دینرری

تحریراً فی شهر ربیرعالثرانی سرنه Персидские ) »3000

آلبانها بر عهده مرکز دینی گانزاسار و ملی نشرین خراچن

. дакументы матенадарана, 1959: 561, 562

بوده است .شاه عباا دو نیرز بنرابر سرنت قردیم اجرداد
تاجدارش ،حمایتهای خویش را از ارامنه دریرک نکررد و

ج .ایجاد کلیسای موازی با کلیسای جامع آلبان

آلبان های مسریحی را از اسرتقالل برر حرذر داشرت و بره

تأسیس کلیسای موازی با کلیسای جامع آلبران گانزاسرار

اطاعت از مرکز دینی ارامنه در اوچمیادزین فرا خوانرد .در

در نزدیکرری ایررن دیررر توسررط ارامنرره ،از دیرررر نمودهررای

فرمانی از شاه عبراا دو صرفوی خطرای بره مسریحیان

اختالفات دو کلیسای آلبان و ارمنی بود .تأسریس کلیسرای

بیرلربیری شیروان ،به سال  3003ق ، 3053/آمده است:

موازی ،سیاستی در راستای تضعیک کلیسای آلبان بود .برر

[ /مهر شاه عبراا ثرانی] /شراه بابراا انرار ا

این اساا ،کلیسای جدید به عنوان کلیسرای جرامع آلبران

«المل

برهانه /فرمان همایون شد آنکه چون ارامنه الکراء شرماخی

معرفی میشرد؛ امرا در عمر  ،اهردا کلیسرای ارمنری را

و شیروان حکم نوای خاقران رضروان مکرانی کره بتراریخ

تحقق میبخشید .این حادثه در سال  3003/ 3053ق رخ

شررهر ذیحجرره سررنه  3071صررادر کشررته ظرراهر سرراختند

داد .در این سال فردی بره نرا سریمون ) ، Simunفرزنرد
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کشیشی معمولی و غیر وابسته به خاندان حسن جاللیران،

قفقاز ،بسیاری از آلبانهای قفقاز به دین اسال گرویدنرد و

روز از گانزاسار ،دیر جدیدی به

تنها اقلیتی از ایشان در نواحی کوهستانی و صرعبالعبرور،

نا یرامانکاا ) sakYaesreYایجراد کررد و خرود را

به خصوص در منطقه قرابا کوهسرتانی ،در آیرین پیشرین

جاثلیق آن خواند .بدین ترتیب سیمون جنگ و سرتیز برا

خویش باقی ماندند .زین پس ،آلبانهای مسیحی برا خطرر

کلیسای جامع آلبان گانزاسرار را آغراز کررد )هراکوپیران،

استحاله قومی و مذهبی توسط ارامنه روبرهرو شردند .ایرن

 . 54 :3135دیر نوبنیران یررامانکراا از حمایرتهرای

وضعیت با اهمیتدهی خالفت اسالمی به کلیسای مطرر

بی دریک کلیسای جامع ارمنی اوچمیادزین برخروردار برود.

و پرطرفدار ارمنی تشدید شد .در چنین موقعیتی ،کلیسرای

در گررزارشهررای مربرروط برره آبراهررا گرراتوغیگرروا

آلبان کلیسای ارمنی را نه به دید کلیسایی همسایه بلکره بره

) ، Abraham Gatughigusخلیفرررره اعظررررم ارامنرررره

دید کلیسایی رقیب و حتی دشمن مینرریست.

در مسافتی به اندازه ی

اوچمیادزین ،به هنرا تاجگذاری نادرشاه در دشرت مغران

رفته رفته اوضا به نفع ارامنه رقم میخورد و با گذشت

از نرسس ) ، Nersesجاثلیق دیر یرامانکاا ،برا عنروان

زمان ،آلبانهای بیشتری زبران و فرهنرگ و مرذهب برومی

خلیفه گانزاسار یاد شرده اسرت و بردین ترتیرب ،جراثلیق

خرود را از دسرت مریدادنرد و پرس از گریرروری شرردن

یرامانکاا نماینده آلبانهای مسیحی قفقاز انراشته شرده

)استحاله مذهبی  ،ارمنی )استحاله قومیزبانی میشدند.

است )گاتوغیگوا 79 :3110 ،تا . 77

قدرت و نفروذ کلیسرای در حرال اسرتحاله آلبران کره از

منابع ،یسائی حسن جاللیان یعنی جاثلیق گانزاسار را در

سرتاسر آلبانیا فقط به قرابا کوهستانی محدود شرده برود،

زمره گروهی میدانند که در اواخر دوران صفویه بره پطرر،

در دوران صفویه بره ملیر نشرین خراچن و مرکرز دینری

امپراتوری روسیه تزاری ،روی نهاد و از او برای جردایی از

گانزاسار در قرابا کوهستانی محدودتر شد .در ایرن دوران

طلبید )میناسیان19 :3143 ،؛ هاکوپیران:3135 ،

یکی از خاندانهای قدیمی حکومترر در آلبان ،منتسب بره

 . 34این گزارشها نشانرر حیات و پویایی کلیسای سرنتی

حسن جاللیان حاکم محلی قدرتمند آلبان در عهرد مغرول،

آلبان در گانزاسار ،در آخرین ایا حکومت صرفویه اسرت.

در ملی نشین محلی خاچن مدعی رهبری دینری و حتری

گرایشهای ضد صفوی آلبانها نمریتوانسرت بریترأثیر از

قومی آلبانها بود .مبرارزات ملیر نشرین خراچن و مرکرز

حمایتهرا و جانبرداریهرای دولرت صرفوی از ارامنره و

دینرری گانزاسررار در راه احیررای قرردرت کلیسررای آلبرران

کلیسای ارمنی در برابر آلبانها و کلیسای آلبان بوده باشد.

)گانزاسار و مقابله آن با تمامیتخرواهی کلیسرای ارمنری

ایران کم

نتیجه

)اوچمیادزین تا حدی بود که واکنش ارامنه و بره تبرع آن
دولت صفوی را باع .میشد.

کلیسررای آلبرران یکرری از کلیسرراهای کهررن و مسررتق در

اختالفات دو کلیسا در سه زمینه دریافت وجروه شررعی

منطقه قفقاز به شمار میآمرد کره رهبرری دینری مسریحیان

اراضی آلباننشین توسط کلیسای جرامع آلبران گانزاسرار و

آلبانیای قفقاز )آران را بر عهده داشت .این کلیسا در

انتخای خلیفه مستق کلیسای جامع آلبان به دور از اعمرال

عین قرابت و شباهت با کلیساهای ارمنری و گرجری،

نظر کلیسای جامع ارمنری اوچمیرادزین و همننرین ایجراد

اختالفاتی با این دو کلیسای همسایه داشت .در ایرن

کلیسای موازی یرامانکاا در برابر کلیسای جامع آلبران

بین ،اختالفات کلیساه ای آلبان و ارمنی عمیق تر برود

گانزاسار توسط ارامنه نمرود یافرت .وجرود اخرتال برین

و سابقه بیشتری داشت .با گسرترش اسرال در اراضری

مراکز دینی گانزاسار و اوچمیادزین در دوران صفویه مؤید

اختالفات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه 01/

این نکته است که ترا آن زمران ،میرزان درخرور توجره و

الفبا را از نسخهای خطری در بنیراد اوچمیرادزین ایرروان

اثرگذاری از خودآگاهی دینی و قومی در نزد آلبرانهرای

کشک کرده بود .این نسخه خطی را هوهان آرچیشتسری

مسیحی وجود داشت و استحاله دینی و قومیزبرانی ایرن

در سررالهررای  3733تررا  ، 3773از روی نسررخه اصررلی

قو اقلیت در قفقاز هنوز تکمی نشده بود.

نمونرررهبررررداری کررررده برررود )باغداسررراریان55 :3111 ،

؛. Азəрбајан совет енсиклопедијасы, 1976: 214
نرزد آرسرواقن

پی نوشت

« . 7خود مسروپ بره سررزمین آقوانر

 .3برای مثال تاریخ آلبان کاونکراتوکلی )Kalankatukli

) Arsvaqenپادشاه آنها و سراسقک یرمیرا )Yeremia

را نخستین بار در سرال  ، 3303ارمنریشناسری بره نرا

رهسپار شد .آنها برا حسرن رضرا تعلیمرات او را تقبر

ک.پ.پاتکانیرران ) K.P. Patkaniyanبرره زبرران روسرری

نمروده اطفررالی را بررای تعلرریم برگزیرده برره او سررپردند.

ترجمه کرد .ترجمه روسی جدیدی از این کتای در سال

مسروپ بنیامین نامی را که مترجم با اسرتعدادی برود بره

 ، 3139در ایروان منتشر شد ). Əliyarli, 2007: 7

کم ر

 . 9بررد از جملره برزر تررین شرهرهای قفقراز تلقری

بالدرنگ آن مترجم را به توسط اسقک خود که آنانیا نرا

میشد .در زمران حاکمیرت قبراد اول ساسرانی 733) ،ترا

داشت فرستاد .مسروپ به یاری آنها برای زبان مملرو از

در مح برد قلعه مستحکمی بنرا شرد .پرس از

اصوات حلقی و خشن و زمخرت و نراموزون گارگارهرا

اندکی برد از قَبَله ،پایتخت قدیم آلبانیرای قفقراز ،پریش

هجررا ایجرراد کرررد و شرراگرد خررود هوناترران

513

افترراد .بررر اسرراا معلومررات اسررتخری ،عررر

شررهر 0

حرررو

خواسررت .واسرراک فرمررانروای جرروان سرریونی ،

) Hovnatanرا برره عنرروان نرراظر و مراقررب در آنجررا

کیلومتر و طول آن  4کیلومتر بوده و از هرر سرو ،باغرات

گذاشت» )خورناسی 900 :3137 ،و . 904

میوه آن را احاطه میکرده است .برد در آن زمان ،بغرداد

 .5در کتررای «ترراریخ آلبانیررا» در ایررن خصرروص چنررین

آن اراضی خوانده میشد .در قرن  ، 30این شهر تختراه

میخوانیم« :یئلیسئی مقدا بعد از آغاز به انجا وظیفره

حکا سالله ساوری بود .در زمران حملره مغرول ،بررد

تبلیغی خود در نقاط دوردست دنیا ،در شرمال برخری از

نابود شد و دیرر شهرت سابق خود را باز نیافت.

مل شرق را به ایمان حقیقی رهنمون میشود؛ اما نه همه

درباره وجه تسمیه برد میتوان گفت کره ایرن شرهر در

ایشان را .او ترالش فراوانری مریکنرد و در راه سرعادت

قرن « ، 7پروزاپاتو » نامیده میشد .به احتمرال ایرن نرا

خلقش مبارزه مینماید ،خداوند در روزهای زیارت نس

با نا فیروز )پیروز  ،پادشاه ساسانی ،مرتبط است .بعردها

انسان ،زمانی که غریِ تحرت حاکمیرت امپراترور برزر

این عنوان به شک های مختلفی همنون «پروز»« ،پارتو»،

کنستانتین را به ترقی فراخواند و زمانی که ارمینیره را بره

«بررررارزا» و در نهایررررت «برررررد » تغییررررر یافررررت

واسطه تیرداد شاه به مسیحیت تبدی کرد ،تحرت تظراهر

). Мəммəдов,1969:32,33

انوار آن خورشید رهایی بخش ،ممال

برای اطالعات بیشتر درباره تراریخ سیاسری و جغرافیرای

به ایمان سوق میدهد و به واسطه اعلیحضررت اورنرایر،

تاریخی شهر برد ر.ک:

آلبانها را از نو به آیین مسیحیت در مریآورد .تمرا ایرن

Hacıyev, Qasım, (2008), Bərdə şəhəri coğrafi
siyasi və mədəni tarixi, Bakı: UniPrint.

 . 1این الفبا را نخستین برار در  3114ای.آبروودزه ) I.
 ، Abuladzeدانشمند گرجی ،شناسایی کرد .آبوودزه این

معجزات الهی در ی

ناآگاه شرق را نیز

زمان رخ داد .اورنرایر ،شراه آلبران،

شوهر خرواهر شراپور دو پادشراه ایرران برود .او انسران
جسوری بود و در بسیاری از جنرگهرا شرهرت و اعتبرار
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فراوانی کسب کرده بود و در میان ارمنیان نیز بیرق غلبره را

کلیسای آلبان بر دین مشترک الهری عیسری[) ] معتقردیم.

برافراشته بود .به واسطه گریروری مقدا او از نرو متولرد

اسقک کنونی آلبان مستقر در پارتاو [)بررد ] برا امپراترور

شده ،با رو مقدا پوشانده شرده ،آلبرانهرا را بره ایمران

یونان [)بیزانس ] سرازش نمروده اسرت .در عبرادتهرای

رهنمون گشته بود .او مانند پسرر روشرنایی ابردی زنردگی

خویش نرا او را بره میران مریآورد و [اهرالی] کشرور را

کررررده حیرررات انسرررانیاش را تررررک گفتررره برررود»

مجبور میکند که همران در اعتقاد دینی بره او بپیوندنرد و

). Kalankatuklu, 2006: 29

تحتالحمایری او را قبول کننرد .حرال برذاریرد برر شرما

در «سالنامه آلبان» نیز آمده است« :آلبانهرا از ارامنره،

معلو گردد ،تا در این باره تصمیمی اتخاذ نماییرد .در ایرن

گریررروریس مقرردا را خررواهش کرررده و خواسررتند.

بدافکاری زن اعیانی نیز با او همفکری مریکنرد .حکمرران

گریروریس مقدا در  35سرالری بره مقرا پراتریکی

بزر ! شما با اتکا بر حاکمیرت خرویش امرر فرماییرد ،ترا

رسیده بود و زمانی که خلیفه شد توسط بربرها کشرته

آنها به گناه فعالیت بر ضد خداوند به جزایی که مسرتحق

شد» ). Qoş, 2006: 262

ایشان است ،برسند».

 . 0در کتای تاریخ کلیسا اثر شارل دیر زاخاریرا ) Sharl

خلیفه در پاسخ اسقک ارامنره چنرین مرینویسرد« :جروای

 Dil Zakhariyaدر این خصوص آمده اسرت« :روزی برر

امیرالمؤمنین عبدالمل

تهئوقلهتوا اسقک آلبانیا الها شد :ملکی ظهور کرده و برر

خداوند و اسقک ارامنی ،ایلیا! نامه صمیمی ترو را خوانرد

ادخال بتپرستان به دین مسیع و تخفیک آو ایشران امرر

و بنابر مرحمت خویش نسبت به تو ،بندۀ صرادق خرود را

نمود و ضمن تقدیس او و شش تن از رفیقانش بره رفرتن

با قشون فراوانری گسری داشرتم .امرر کرردیم ،آلبرانهرای

آنان به مملکت هونها در شمال کوههای قفقاز دسرتور داد

عصیانرر علیه حکمرانی ما ،مناسب با دین شرما دگرگرون

و تعیین او از سروی خداونرد را تبشریر کررد و بره یراری

گردنرد .ایرن حکررم را بنردۀ مررا در پارتراو [)برررد ] و در

خداوند به شک معجزهآسایی ظاهر شده نشر دین نمرود و

حضور شما اجرا خواهد کرد .نرسس و زن همفکرر او در

اهالی را غس تعمید داده به دیرن مسریع ادخرال نمرود و

را به ی

زنجیر خواهرد کشرید و چنران شراهانه محاکمره

حتی کتای مقدا را به زبان هون ترجمه کرد .امپراترور از

خواهد کرد کره آنران در برابرر تمرامی عصریانرران رسروا

این توفیقات آگراه شرد و بسریار محظروق گشرت؛ بررای

شوند» ). Urud, 2005: 38

مبلغان  10بار استر آرد ،روغن زیتون ،شراری ،منسروجات

 .3اوچمیادزین یا اوچ کلیسرا نرا مهرمتررین مرکرز دینری

و مزینات رهبانیره فرسرتاد و بردین گونره مظهرر حمایرت

ارامنرره در منطقرره قفقرراز اسررت .ارامنرره اعتقرراد دارنررد

گشته راهبان به وظیفه ارشادی خرود ادامره دادنرد .پرانزده

اوچمیادزین جایی است که مسیع) از آنجرا بره آسرمان

سال بعد زمانی که تهئوقلهتوا مملکت را ترک مینمرود،

رفرت و در سررال  ، 103گریررور مقرردا آن را تأسریس

جماعتی از مسیحیان حاصر شرده برود» )جرامی:3113 ،

کرد .این کلیسا از سه بخش تشرکی شرده اسرت کره هرر

 335و . 330

بخش کلیسرای مخصروص بره خرود را دارد؛ از ایرن رو،

 . 4در نامه ایلیا ،اسقک ارامنه ،خطای به خلیفه عبردالمل

ترکان بدان عنوان اوچ کلیسا )سه کلیسا را دادهاند .اطرالق

بن مروان چنین آمرده اسرت« :از ایلیرا ،اسرقک ارمنری بره

این عنوان ترکی به اوچمیازین مسبوق بره سرابقه اسرت و

حکمران امیرالمؤمنین عبدالمل  :بنابر اراده خداونرد قرادر،

واق از دوران صفویه در مکتوبات رسمی قید شده اسرت

کشور تحت تابعیت ما برر شرما بنردگی مرینمایرد .مرا و

)هدین 10 :3133 ،و . 13

به نامه ایلیا اسقک ارامنه :ای خراد
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جملی کارری در سال  3300ق ، 3017 /به هنررا سرفر

یوخررررررردور اونرررررررون کیمررررررری اوجررررررراق»

بدان کلیسا مینویسد ]...[« :به اوچ کلیسا رسیدیم .ارمنیران

). Kırzıoğlu, 1994: 61 , 62

آن را اچمیادزین یعنی «یرانه پسر» گویند .به عقیده ایشران

 .30کیرزی اوغلو ،محقق ترک ،بررای اثبرات ایرن فرضریه

این کلیسا در سال  ، 100بنا گردیده است .در برین عروا

دوی و شواهد تاریخی متعددی را آورده است؛ برای مثال

معرو است که هنرا بنای کلیسا ،وقتی که بلندی دیروار

او با استناد به یکی از مجموعه اسناد و مدارک مربروط بره

آن برره قررد انسرران مرریرسررید ،شرربانه شرریطان آن را فرررو

دولررت عثمررانی در سررال  ، 3511برره نررا «دفتررر تحریررر

میریخت وکارگزاران مجبرور مریشردند دوبراره آنهرا را

وویت گنجه – قرا با » ،چنین ابراز کرده اسرت کره در آن

بسازند؛ این عم چند بار تکررار شرد ترا شربی حضررت

زمان ،مسیحیان ترکزبان منطقره برا نرا «آرانیران» شرناخته

مسیع) بر آنان ظاهر شرد و شخصراً ترا صربع از دیروار

میشدند ). Kırzıoğlu, 1994: 60

مراقبت کرد؛ پس شیطان دست از تخریب برداشت و بنای

 .33حسن جالل که ارامنه از او با نا حسرن جاللیران یراد

کلیسا باو آمد و پایران پرذیرفت» )جملری کرارری:3131 ،

میکنند ،یکی از برجستهترین شخصیتهای سیاسی آلبران

. 31

پس از اسال است .وی معاصر با اتابکان ایلردگز و سرپس

 . 1نمونررهای از اشررعار ترکرری مسرریحیان قفقرراز را مرررور

مغرروون در سررال  ، 3935در شرراهزادهنشررین خرراچن

میکنیم:

حکومت میکرد .نوشتههای بسیاری از او برر جرای مانرده

«عیسررررررررررری گلررررررررررردی آد ائیلرررررررررررهدی

است که بر اسراا آن ،امکران شرناخت دقیرق وی میسرر

سررررررررینیخ کونلررررررررو شرررررررراد ائیلررررررررهدی

است .در یکی از این نوشتهها آمده است« :من بنرده عراجز

جحیمرررررررررررری بربرررررررررررراد ائیلررررررررررررهدی

خدا حسن ،فرزند واختانگ ،نواده حسرن برزر هسرتم».

عرررررررذرخواه ائرررررررت عیسررررررری ،مرررررررریم»

پدر وی واختانگ از سالله مهرانیان و مادرش زنی بره نرا
ریشاخ بود .ریشاخ در اواخر عمر خود ،به زیرارت قردا

«عیسررررررررررری گلررررررررررردی جاللتررررررررررردن

شریک شتافت و در آنجا درگذشت .منابع عصرر مغرول از

خبررررررررررررر وئررررررررررررردی قیامترررررررررررردن

حسن جالل با نا شاهزاده شاهزادگان یاد کردهاند .حسرن

عیسررررررررری نرررررررررین نرررررررررورو جنتررررررررردن

جالل در زمان حکومت اتابکان ایلدگز ،به امور عمرانری و

گلررررررررین قدسرررررررره گررررررررورون نررررررررورو»

مدنی اهتما داشت و در دومین تهاجم مغوون بره منطقره،
از ایشان اطاعت کرد و بدین ترتیب ،ابنیه قدیم آلبران را در

«عیسرررررررری گلرررررررردی گویرررررررره گئترررررررردی

قرابا از خطر نابودی نجات داد .بعد از وصلت مغوون برا

گررررررروی اوزونرررررررو بولررررررروت اورتررررررردی

دختررر حسررن جررالل ،موقعیررت او بهبررود یافررت و فصر

درالرررررررررو دارلرررررررررو گرررررررررونلر بیتررررررررردی

دیرری از فعالیتهرای عمرانری او در قررابرا آغراز شرد.

گلررررررررین قدسرررررررره گررررررررورون نررررررررورو»

مهمترین این فعالیتهرا تأسریس مجموعره دینری صروامع
گانزاسار بود که در سال  3913به پایان رسید .زین پرس

«عیسرررررررری گلرررررررردی ،دامرررررررری موسرررررررری

بعضاً خلیفه گری آلبان با نا خلیفهگری گانزاسرار شرناخته

اریوانررررررررررررررررررردا اوچ کلیسرررررررررررررررررررا

میشد .بر دیوارهای مجموعه دینی گانزاسار ایرن عبرارات

اوچ کلیسرررررررررررا بوجررررررررررراق بوجررررررررررراق

و جمالت دیده میشود« :کلیسای جامع آلبان»« ،من حسن
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جالل آن را برای مرد آلبان سراختم» .سررانجا نیرز

شد و چون نوای کلب آستان علی در کاروانسررای قریرب

مغوون حسن جالل را دستریر کردنرد و کشرتند .برا

به زنوز واقع شد تیپ و دسرت راسرت و دسرت چرپ و

وی ،عصر رنسانس آلبان نیرز بره پایران رسرید

چرخنی و طر مقرر فرمودند که در کمینگراه و سررکوه

مر

) . Əhmədov, 2006: 56 , 57

و تنره کوه بنشینند و جنگ حکیمانه بکنند .الغر

 .39این واقعیتی است که اکثرر منرابع دوره صرفوی برر آن

جنگ شدند این خبرر چرون بره سرردار رسرید در قرابرا

اعترا

کردهاند:

مهیای

نخجوان بود ،به جانب باکو رفتند که به وان روند» )مرنجم،

اسرکندربیگ منشری در کترای عرالمآرای عباسری در ایرن

 943 :3100و  . 949کمپفررر در ایررن برراره آورده اسررت:

خصوص مینویسد« :خبر رسید که چغرال اغلری روی بره

«ایرانیان پر رود ارا و شرهر مجراورآن جلفرا همننرین

سمت ایروان و نخنوان آورده کوچ بر کوچ متوجه اسرت.

دهات نزدی

آن را ویرران کردنرد و سرکنه ارمنری را کره

بنابراین شمول رافت و ترفیره احروال رعیرت حکرم قضرا

متجاوز از چه هزار تن میشدند با تمرا دار و ندارشران

پیوند به نفاد پیوست که رعایای این محال را کوچانیده بره

به اصفهان ،یعنی وسط کشور بردند؛ به طوری کره دشرمن

محال دور فرستند که از آسیب لشکر مخالک بر کرران و از

[عثمانی] فقط با بیابانی ویران روبهرو شد .تررکهرا کره از

دستبرد حوادث دوران در امان باشند و آذوقه آننره لشرکر

گرسنری و تشنری مشر به موت بودند سرانجا فررار را

قزلباش تواند برداشت برداشته آننه بماند سروخته و نرابود

بر قرار ترجیع دادند» )کمپفر 17 :3100 ،و . 15

کرده چنان نمایند که از این محال اصالً ذخیرره بره دسرت

شاردن در گزارش مفص تری ،بره علرتیرابی وقرو ایرن

ایشان در نیاید و آغرق جدا کرده موکب همایون با لشرکر

رویداد تاریخی نیز همرت گماشرته اسرت« :جلفرا را شراه

سبای در اطرا و جوانب ایشان افتادند که بعرد از آن کره

عباا کبیر منهد ساخت و تمرا آننره را کره صرنعت و

رومیه )عثمانی پیشتر آمده آی ارا عبور نمایند و لشرکر

فنون برای اسرتحکامات آن پدیرد آورده برود ،نرابود کررد.

از فقدان ذخیره و علیق اسبان به تنگ آمده اسرب و لشرکر

موجبات انهدا این شرهر همران برود کره شاهنشراه را بره

زبون شده باشد .در هر جا مصلحت باشد عساکر نصررت

ویران کردن نخجوان و دیرر بالد ارمنسرتان کره در مسریر

نشرران برره دفررع ایشرران پردازنررد» )منشرری 3037 :3144 ،و

واحدی بودند ،وادار کررد؛ ترا بردین طریرق قروای مسرلع

 . 3035مالجاللالدین منجم ،معاصر با آن عهد ،در کترای

عثمانی )هنرا تعر

و تهراجم بره ایرران از خواربرار و

تاریخ عباسی یا روزنامه مال جرالل در شرر وقرایع سرال

وسای زندگی محرو باشرد .ایرن سیاسرتمدار هوشریار و

 3031ق آورده است« :در غره رجرب نرزول نروای کلرب

سردار بزر  ،نظر به عد تساوی نیروی جنرری خرود برا

آستان علی [شاه عباا اول صفوی] به نخجوان واقرع شرد

قوای دشمن به منظرور ممانعرت از مراجعرت همره سراله

و امر به سوختن شهر و دهرات و صرحرا واقرع شرد و در

ترکان [نیروهای عثمانی] به ایران و جلوگیری از فتوحرات

سیم رجب هر زبان کره مریآوردنرد و شاهیسرونهرا کره

و محافظررت منرراطق متصرررفی آنرران تصررمیم گرفررت کرره

میآمدند متفقاللفظ میگفتند که اراده احمدپاشرا آن اسرت

سرزمینهرای واقرع برین ارزرو و تبریرز را کره در مسریر

که با سردار جلفرا را غرارت کننرد و تنخرواه علوفره قرول

ایروان و نخجوان واقرع شرده اسرت ،مبردل بره صرحرای

)سررپاه و فرروج و غیررره نماینررد .بنررابراین ایررن حکررم

لمیزر بکند .این جاده خط سریر معمرولی ترکران هنررا
و تهاجم به ایران بود ،قوای مسلع عثمرانی در ایرن

واجباوذعان نافذ شد به کوچانیدن ارامنره جلفرا برا زن و

تعر

اسبای و عبور آن جمع از آی ارا به امداد قزلباش واقرع

مناطق با استفاده از ارزاق کافی مح  ،بره تقویرت خرود و

اختالفات کلیساهای آلبان و ارمنی در دوره صفویه 41/

تهیه وسای زندگی افراد و آحاد خویش می پرداختند.

مترجم گئورگی نعلبندیان ،یرروان :ادراه نشرریات

شاهنشاه سکنه این مناطق و اغنا و احشا آن را بره

دانشراه یروان.

نقاط دیرری انتقال داد و کلیه عمارات و همره گونره

 .دریابرر  ،ترزتکنانرردرفن ، 3153) ،ایترپرسرریکو ،

ساختمان های این نواحی را ویران و منهد ساخت و
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 .راوندی ،مرتضی ، 3139) ،تاریخ اجتمراعی ایرران،

نیز مسمو و زهرآگین کرد و کسانی کره بره مطالعره
تواریخ مربوطه توفیق یافته اند ،می دانند که این پادشاه
در تما نیات خود کامالً کامیرای گردیرد» )شراردن،
 117 :3171و . 117

 .شاردن ، 3171) ،سیاحت نامه شاردن ،ترجمه محمد
عباسی ،ج ، 9تهران :امیرکبیر.
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