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اشاره
بزرگ  وارث  تنها  اميرخانيان،  آوو  با  كه  آشنايي  دليل  به 
خاندان اميرخانيان، در جلفاي اصفهان   داشتم و نيز، عالقه مندى 
فراوان من به گرد آورى عكس ها و اسناد قديمى  و تاريخى جلفا و 
پژوهش دربارة آنها دفترى را با عنوان مختصرى از نسب شناسى 
دودمان  اميريان1 در اختيارم گذاشت با دستخط پدربزرگش، 
آوديك م. اميرخانيان و به زبان ارمنى  كه حدود نود سال از تاريخ 
نگارش آن مى گذشت. من به بازخوانى دفتر پرداختم و با تنظيم 
و بررسى  اسناد مربوط به تاريخچة سيصد سالة اين نسل مهاجر 

ارمنى دست يافتم. 
گفتنى است كه در كتاب ارزشمند تاريخ جلفاى اصفهان،2 نوشتة هاروتيون در  هوهانيان 

بسيار مختصر، به اين خاندان اشاره شده است كه درجاى خود به آن  اشاره خواهم كرد. 
اسناد و وقايع نگارى هاى دست نويس قديمى، به ويژه شجره نامه ها، مى تواند روشنگر برخى 
تحريف هاى تاريخى و راستى آزمايى واقعى تاريخ هر قوم و  ملتى باشد. البته، تنها با تحليل 
تطبيقى آنها با تاريخ نويسى هاى موجود تكامل مى يابد و ارزشمند خواهد  بود. نگرش ما نيز در 

اين مقاله چنين است. 
اين دفتر در 24 مارس 1921م در كلكتة هندوستان نوشته شده است. در نوشتار حاضر، 
 اين دفتر را به سه بخش تقسيم و پس از هر بازخوانى، در حد امكان، تحليلى تاريخى از آن 

ارائه كرده ام. 

* براى اطالعات بيشتر ر.ك:  آوديك م. آ. هوهانس اميريانس، مختصرى از نسب شناسى دودمان اميريان يا اميرخانيان،1736ـ1921م، 
بررسى، تدوين و ترجمة نيكيد ميرزايانس (اصفهان: 1390).

** مهندس متالورژى از دانشگاه صنعتى شريف، مترجم، پژوهشگر تاريخ و سندشناس.
1. .اميريانس، همان.

2.  هاروتيون در هوهانيان، تاريخ جلفاى اصفهان، ترجمة لئون ميناسيان و محمدعلى موسوى  فريدنى (اصفهان: زنده رود و نقش خورشيد، 
  .(1379

خاندان اميريان يا امير(خان) يانس*  
نيكيد ميرزايانس ** 

نيكيد ميرزايانس
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بخش اول:نسل جنگجو  
متن اصلى دفتر: 

 «اميرخان و ظهراب خان اميريانس ها از سوى جاثليق ابراهيم،1 اهل كرت، به نادرشاه تحويل داده مى شوند. 
  از سوى جاثليق ابراهيم فرماندهان قشون ارمنى، اميرخان و ظهراب خان، از شهر تفليس فراخوانده 
 مى شوند،كسانى كه پدرانشان سال ها بر استان هاى اوتى و پايداكاران حكومت مى كردند (كه بعدها با 
شهر گنجه سرزمين قرا باغ را تشكيل دادند). اين دو برادر به اتفاق مليك هاى ارمنى پرچم آزادى را 
در   1721م برافراشته بودند. ليكن، به علت سياست هاى روسية تزارى و جنگ هاى متعدد عثمانى ها، 
باالجبار به  تفليس(گرجستان) عزيمت (1722م) و با استقبال از پيشنهاد جاثليق به سوى ارمنستان 

روانه مى شوند. در   1736م جاثليق با دعاى خير خود آنها را تحويل نادرشاه مى دهد.2
نادرشاه اميرخان را به سمت وزير جنگ وظهراب خان را به سمت محافظ مخصوص خود منصوب 
مى كند و با  فرمان هاى شاهانه به آنها امالكى را مى بخشد. ملك اميرخان، در فاصلة 110 مايلى شهر 
اصفهان، ده  بوروارى وحومة آن را شامل مى شد. اين دو برادر درجنگ هاى نادرشاه از خود شجاعت هاى 

زيادى را به نمايش  گذاشتند.3
ارمنستان  سوى  به  عثمانى ها  با  جنگ  قصد  به  اصفهان  از  ديگر  بار  اوايل 1745م  در  نادرشاه 
لشگر كشى مى كند. آن زمان، اميرخان زن و تنها فرزندش، هوهانس، را در بوروارى اسكان داده و به 
اتفاق شاه عازم  جنگ مى شود. شاه در 1745م پيروزمندانه و با تمام قواى خود به مشهد (مركز خراسان) 
باز مى گردد تا افكار  پنهان خود را به اجرا درآورد. او مى خواست مذهب سنى را جايگزين شيعه نمايد».4

«مرگ اميرخان وظهراب خان در زمان اوضاع نابسامان مملكت ايران  
بعد از نادرشاه، پسر برادرش، عادل شاه، در مشهد به سلطنت مى رسد5 و حكومت اصفهان را به برادرش، 
ابراهيم خان، مى سپارد و بعد از مدت زمان كوتاهى،  به تبريز مى رود. ابراهيم خان به محض ورود به 

1.  از 1708م رئيس روحانيان كليساى شهر رودستو، كرسى ايالت تراكيه، در كنار درياى سياه بود. او پس از ده  سال براى شركت در جشن 
تجديد بناى يكى از كليساهاى بيت المقدس به آن شهر رفت و در اوايل   1734م، به مقصد زيارت عازم اوچ كليسا شد. سه ماه و اندى پس 
از ورود، خليفة اجميادزين، ابراهام  خوشابى، در گذشت و آبراهام كرتى به فرمان حسين پاشا، حاكم ايروان، به جاى او جاثليق كليساى 
مذكور  شد. ر.ك: نصراهللا فلسفى ،«عصرنادرشاه در روايت تاريخى آبراهام كرتى،خليفه اوچ كليسا»، هويس، ش141(5 اسفند1391): 11. 

(مترجم) 
2. « اميرخان و ظهراب خان با ملوك ارمنى براى آزادى سرزمينشان هميشه در تماس بودند وشايد، به  همين دليل نيز آنها خيلى زود به 

پيشنهاد جاثليق با عالقه مندى جواب مثبت دادند».(آ.ا. ) (منظور برگرفته شده از دست نوشتةآوديك  اميرخانيان است).  
3. «هاروتيون در هوهانيان در كتاب تاريخ جلفاى اصفهان (ص 210)، اميرخان و ظهراب خان را گرجى هايى مى داند كه به مسلك ترك ها 
گرويده اند. آيا او به دليل ناآشنا بودن با اسامى براساس ميل  خودچنين نوشته است؟.اين كتاب تاريخ بارها مورد انتقاد قرار گرفته والزم 

نمى دانم توضيحات  بيشترى بدهم» (همان). 
4. «شاه چه هدفى را دنبال مى كرد؟ شايد مى خواست دو پادشاهى ايران و عثمانى را تحت فرماندهى واحد  درآورد و خود را خليفه و 
سلطان هر دو مملكت اعالم نمايد. براى اميرخان و ظهراب خان اين توطئه  نمى توانست اهميت داشته باشد و آنها مى بايست از نادرشاه 
دفاع مى كردند. اما شاه با استبداد خود باعث  نفرت فرماندهان ارمنى از او نيز شده بود. بنابراين، اتحاد شيعه و سنى براى اهداف آنها زيانبار 
 بود. فرماندهان شيعه مذهب كه از توطئة شاه آگاه شده بودند و فهميده بودند كه شاه مى خواهد مذهب  سنى را جايگزين كند پس از شور 

و مشورت هاى زياد تصميم مى گيرند شاه را به دست برادر زنش به قتل  برسانند. اوايل 1747م/1160ق» (همان). 
5. «عادل شاه، ظهراب خان و اميرخان را  در مقامشان ابقا مى كند» (همان). 
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اصفهان به تدارك قوا مى پردازد و خود را شاه ايران اعالم  مى كند. عادل شاه از شورش برادرش آگاه 
مى شود و توطئه اى تدارك مى بيند و ظهراب خان را جهت اين  مأموريت مخفى انتخاب مى كند. 
ليكن، ظهراب خان به محض رسيدن به اصفهان توسط فردى كه به او اعتماد  كرده بود دستگير و 
شكنجه مى شود. سپس، به قتل مى رسد.1 ابراهيم خان با قشونش از اصفهان به تبريز لشگر كشى 

مى كند و با كور كردن عادل شاه او را به قتل مى رساند. 
فرماندهان قشون عادل شاه از ديدن اين همه خشونت و وحشيگرى به شدت متأثر شده و 
تصميم مى گيرند كه  او را به قتل برسانند. ليكن، در تدارك حيله اى برمى آيند و به اين منظور به 
اميرخان پيشنهاد مى كنند كه شاه   (ابراهيم خان)را به قتل برساند با اين ترفند كه اگر خون او را 
بريزى، حالل است، زيرا او برادرت را  كشته. روزى در شكارگاه، كه اميرخان در ركاب شاه بود، او را به 
قتل مى رساند اما هم رزم شاه امير  خان را زخمى مى كند و به علت شدت جراحت وارده و خطرناك 
بودن اين زخم اميرخان به سرعت به  منزلگاهش در بوروارى انتقال مى يابد اما چون زخمش سمى 
بوده بعد از چند روز دار فانى را وداع  مى گويد وتنها فرزند و زنش را در سوگ و ماتم و بى سرپرست 

در غربت به جا مى گذارد. 
تا 1890م، مجسمة يادبود او روى قبرش در بوروارى هنوز پابرجا بود و بر روى آن نقش هايى  از 
مدال ها ونشان هاى لشكرى اش كنده كارى شده و بر نيم سنگ مقبره اش نيم ديوارى بنا شده است».  

در اينجا الزم است به روايت تاريخي وقايع اين دوره بپردازيم. اگرچه ارمنيان در 
جنگ هاي منطقة قفقاز تا  حدودي پطر كبير را ياري مي كردند اما در جنگ با عثماني، آنان 
به طور كامل از سپاهيان  ايران حمايت كردند.  در سال هاي1734ـ 1735م/1146ـ 1147ق، 
قشون طهماسب قلي خان  به منطقة قفقاز جنوبي نفوذ كرد. او به  منظور قدرداني از ارمنياني 
كه در نبرد با ترك هاي  عثماني به وي ياري رسانده بودند به اجميادزين(اوچ كليسا)  رفت و 
در مراسم مذهبي مسيحيان،  حضور يافت. او براي تعمير كليسا مبلغ 1000هزار تومان كمك 
كرد و  محراب كليسا را با جارآويزي  كه با پانزده كيلوگرم طال تزيين شده بود تجهيز كرد 
و دستور داد از كرمانشاه  قالي هاي نفيس  و چيزهاي ديگري براي كليسا بياورند. طهماسب 
قلي خان همچنين با فرمان هاي خود (1735م/   1148ق) مجوزهاي قبلي روحانيان را تائيد 

كرد  و زمين هاي وقفي آنها را افزايش داد.  
طهماسب قلي خان در 14 ژوئن 1735م/ 1148ق در نبردي سرنوشت ساز، در  نزديك 
ده يقوارد، لشكريان عثماني را در هم  شكست. در سپاه او، سربازان و فرماندهان ارمني  نيز 

1. «تنها فرزند ظهراب خان نيز از اصفهان به سمت قرا باغ فرار مى كند و از آنجا به قسطنطنيه وسپس به امريكا  مى رود» (همان). 
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شركت داشتند، مانند مليك يگان از ديزاك، مليك شاهنظر از گقاركونيك، مليك   هاكوبجان 
از ايروان و ديگران. پس از نبرد يقوارد، نادر سرزمين هايي را از قارص تا كارين در  نورديد. 
فرماندهان لشكر عثماني، سپاهيان  خود را از قلعة ايروان، تفليس، گنجه و منطقة  قفقاز خارج 
كردند. در 1736م/1149ق بر اساس پيماني كه در ارزروم بين ايران و   امپراتوري عثماني منعقد 
شد اين امپراتوري حاكميت ايران را بر ارمنستان شرقي و شرق  گرجستان به رسميت شناخت. 
به اين  ترتيب، طهماسب قلي خان با باز پس گيري اين سرزمين ها  خود را شاه جديد ايران اعالم 
كرد. او از آن پس به ارمنيان به چشم رحمت  نگريست. او قرا  باغ (آرتساخ) را از خان هاي گنجه 
جدا كرد و تحت حاكميت مستقل قرار داد. مليك هاي آرتساخ  را، نيز بامليك هاي  خمسه1  ادغام 
كرد به گونه اي كه سرحدات آن از جنوب گنجه تا رود ارس ادامه  داشت. مليك هاي آرتساخ 
تمامي حقوق پيشين  خود را حفظ كردند و هر يك از آنان سپاه خود را  داشتند. در دربار نادر 
شاه، نيز مقامات ارمني حاضر بودند و ابراهيم كرتي(جاثليق)   روابطي گرم و صميمي با نادر شاه 
داشت. او، در كتاب من و نادرشاه 2 نبردهاي  طهماسب قلي خان را در قفقاز و تاج گذاري شاه را، 
كه  خود در آن مراسم شركت داشته، به  تصوير كشيده. اين كتاب شامل مطالبي است كه در 

ديگر كتاب هاي تاريخ  فارسي و  بيگانه كمتر  ديده مي شود.  
نادر شاه، كه به دليل فتوحاتش از او با عنوان «اسكندر ثاني» ياد مي شود، در بازگشت از 
فتح  هندوستان (1739م/1152ق) از  توطئه اي كه به دست فرزندش، رضا قلي ميرزا، عليه او 
 تدارك ديده شده بود آشفته حال شد و دستور داد تا او را كور كنند. پس از  اين واقعة  دردناك، 
ستارة درخشان نادر افول كرد. واسلي براديشچف3 روسي،كه در  سال هاي 1736ـ 1745م/ 
1149ـ   1155ق به منزلة مترجم در ايران به سر مي برد، اين واقعة تاسف بار زندگي نادر  شاه را، 
كه به اضمحالل تدريجي حكومت وي انجاميد،  در كتاب خود به تصوير كشيده است4  كه در 

اين  مقطع از تاريخ از اهميت تاريخ نويسي نوين برخوردار است.  

1.  براى كسب اطالعات در مورد ملوك خمسه ر.ك: رافى، ملوك خمسه : قراباغ و پنج مليك ارمني آن از فروپاشي صفويه تا جنگهاي 
ايران و روس، ترجمة آرا در استپانيان (تهران: پژوهش دانش با همكارى شركت نشر و پژوهش شيرازه، 1385).   

2.  اين كتاب اولين بار در 1796م در كلكته و سپس، در 1870م در واقارشاباد منتشر شد. در 1876م نيز بروسن آن را به  زبان فرانسه برگرداند.  
3.  Vasili Bratishchev 

4. واسيلى براديشچف،   تاريخچة غم انگيز نادرشاه و فرزند ارشدش، رضا قلى ميرزا، ترجمه( به زبان ارمنى ميانه) هاروتيون داوتيان جلفايى 
(ايروان: انيستيتو تاريخ اكادمى علوم ارمنستان  ، 2009). نسخة خطى اين كتاب با شمارة 9648 در موزة نسخ  خطى ماتناداران ارمنستان 

محفوظ است كه به دست مورخ معاصر،آرداك ماقاليان، بررسى وتدوين شده  است.  
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بخش دوم: نسل عاشيق***  
ادامة دفتر: 

 «بيوة اميرخان و فرزندش، هوهانس اميراوغلى،شاعر يا عاشيق در خفا
بيوة اميرخان و فرزندش، هوهانس، از سوى گرجى هاى مسلمان شده افشا شده و از بوروارى فرار 
مى كنند و به  چهارمحال و فريدن، كه دهات ارمنى نشين زيادى داشتند، مى روند و سال هاى درازى به 
دليل اوضاع پر هرج  و مرج مملكتى آوارة اين دهات مى شوند. سرانجام، هوهانس اميرخانيان در فريدن 
به سال   1775م ازدواج مى كند وصاحب سه فرزند دختر مى شود و در 1781م، نيز صاحب پسرى 
 مى شود كه نامش را هوسپ مى گذارد. هوهانس اميرخانيان، كه در آن زمان معروف به اميراوغلى بود، 
بيشتر اوقات شعر  مى سراييد و با نواى تارش نغمه سرايى مى كرد.1 در 1790م، خانه اى درجلفاى اصفهان 
مى خرد و با  خانواده اش به آنجا نقل مكان مى كند وكم كم از ملك خصوصى اش در بوروار چشم پوشى 
مى كند زيرا  هميشه به واسطة آن بود كه در ترس و اضطراب به سر مى برد.2 به تدريج، خان ها و 
گرجى هايى كه به دين اسالم  گرويده بودند اين امالك را در تصرف خود در آورده و تنها امالك ناچيزى 
در اختيار دهقانان ارمنى  مى گذارند. از اهداف هميشگى هوهانس اميرخانيان (اميراوغلى) اين بود كه به 
سرزمين آبا و اجدادى اش باز گردد و به اين  منظور در 1793م سفر به قرا باغ را آغاز مى كند. دو سال، 
در قسمتى از سرزمين ارمنستان به سير و سفر  مى پردازد و به اجميادزين هم مى رود و در كليساى 
وانك كاراپت مقدس نذر مادرش را، كه قول داده بود، به جا  مى آورد و در 1795م، به جلفاى اصفهان بر 
مى گردد. در اين زمان فتحعليشاه بر ايران سلطنت مى كرد و ايران  دوران نسبتاً آرامى را به سر مى برد 

و ترس و نگرانى اميراوغلى نيز ديگر برطرف شده بود. 
هندوستانش  بدرقة  آنجا  از  و  مى برد  بوشهر  به  را  هوسپ،  فرزندش،  در 1798م  اميراوغلى    
و  مى شود  ديگر  پسر  يك  و  دختر  دو  صاحب  او  تا 1801م،  مى گردد.  باز  جلفا  به  وخود   مى كند3 
دختر  فرزند  پنج  صاحب  مجموع  در  و  كاراپت)  تعميدش  غسل  (نام  مى نامد  را  اميرخان  پسرش 
اميرخان.  و  هوسپ  واروارا،  مارامجان،  مريم،  هريپسيمه،  آنا،  نام هاى:  به  مى شود  پسر  دو  و 

همسرش، پرى، در 1817م وفات مى يابد. سال ها بعد در 1822م پسرش، اميرخان را با  دختر 
كشيش ماركار، كه نامش مريم بود، به ازدواج در مى آورد. در اين دوران، اميراوغلى با يپرم، جاثليق 
 اجميادزين، به نامه نگارى مى پردازد. براى نمونه يكى از نامه ها را كه خطاب به اميراغلى در 1823م 

نگاشته  شده در اينجا مى آورم. 
●  رونوشت نامة جاثليق (ايروانتسى)4 به هوهانس امير خانيان

  نامه را با دعاى خير وحمد وستايش از هوهانس امير خانيان و پسرش، امير خان، آغاز مى كند. 
سپس اعالم مى كند  كه نامة مورخ 13 ماه جون در تاريخ 24 اكتبر به دستشان رسيده است و خوشحال 

*** ترانه سرا، آهنگ ساز، نوازنده و خوانندة سبكى از موسيقى مردمى. 
1. «كه بيشتراين اشعار نزد من است» (همان). 

2.«  اسناد مالكيت مربوط به بوروار را اميرخان، فرزنداميراوغلى، پدر بزرگ بنده، مى سوزاند. شايد، به اين  دليل كه فرزندان و نوه هايش 
روزى به خاطر ميراث به جا مانده او را در زحمت و دردسر بياندازند» (همان). 

3. «اميراوغلى اسناد و مدارك گذشتگان خود را به پسرش هوسپ مى سپارد» (همان).
4. يپرم اول زوراگقتسى (1809-1830م) جاثليق وقت. 
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از اينكه او در سالمتى  كامل به سر مى برد و توسط اسقف اعظم كاراپت خلعتى1 را به عنوان هديه برايش 
مى فرستد و مى نويسد:, اگر از پسر عزيزتان، آقا هوسپ خان، خبرى داريد ما را نيز با خبر نماييد، و 
اضافه مى كند ,با اينكه از طريق معلم  روحانى، توماس، به او نامه نوشته ايم اما تا كنون جوابى نگرفته ايم. 
سالم و درود ما را به پدر زن پسرتان، امير  خان،كشيش ماركار در كاراپتيان وبرادرانشان،كشيش ابراهيم 
و هاكوپ و خانواده شان برسانيد. معلم روحانى،  توماس، در بارة كشيش ماركار به ما اطالع داده است 

خواستيم به او نامه بنويسيم ولى موفق نشديم...
ارسالى از مجتمع وانك هاى نشان مقدس هاقبات  

ماه نوامبر 1823م. 
دعاگوى شما جاثليق ارامنة جهان، يپرم غمگين،.2

  هوهانس اميرخان اميريانس بيشتر اشعارش را به اسم مستعار اميراوغلى و يكى دو تا را به نام 
غول هوهانس  ثبت كرده است. نام اميراوغلى را به صورت نوشته اى بر روى كوزة (طبق)چوبين قديمى 
ديده ام، به اين  شكل,هوهانس اميرخان ه. اميريانس اميراغلى،سال1787م.اميراوغلى بعد از يك زندگى 
توأم با رأفت  و پاك دامنى در 1826م در 82 سالگى دارفانى را وداع گفته و اين شعر را برسنگ قبرش 

باقى  مى گذارد. 
  اين گور اميراوغلى است

  شعر زياد سروده ام در اين چند روز زندگى ام
  تمام دنيا را گشته ام و اكنون، دراينجا خفته ام

  پنج گز كتان پوشيده ام. 
روزگارتان  فكر  و به  همه  شعرم بخوانيد بر    

باشيد
  مرگ مال من نيست تنها، عاقبت هر انسان 

است
  كنون، از اينجا باز مى گردم به سوى كسى كه 

به من زندگى داد. 
  به تاريخ 1826م». 

پى  در  ماه ها  اميرخانيان  آوو  و  من 
آرامگاه  در  اميراوغلى  عاشيق  گور  يافتن 
ارمنيان جلفاى  اصفهان بوديم تا اينكه سنگ 
شكسته اى را يافتيم كه از زير تلى از خاك 
سر برون آورده  بود.سروده اى را كه بر روى 

1. «خلعت يا جبه، عبائى كه تكه اى از آن را ديده ام، بافته شده از ابريشم ضخيم به رنگ آبى ومنقوش به  گل هاى زربافت و همراه آن 
چوبدستى نقره كوب به احترام دوران پيرى» (همان).

2.  نامة مذكور خالصه شده. (مترجم) 

قبر امير اوغلى
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آن سنگ نقش بسته بود خوانديم و قبر را مرمت كرديم. عاشيق اميراوغلى پايه گذار  شعر 
طنزآميز در ادبيات ارمنى ايران بود. از اشعار معروف او مى توان به ترانة عروس  و مادر شوهر 
و ترانة دو زن برادر اشاره كرد. او مسائل اخالقى و اجتماعى را به صورت  تمثيلى مطرح 
مى ساخت، مانند شعرگوسفند و درخت مو و بيشتر اشعار خود را با لهجة اصيل  جلفايى 
با همراهى تارش نغمه سرايى مى كرد. زندگى نامة او در دانشنامة بزرگ  ارمنستان گواه بر 
سنديت اين قبراست. با اين تفاوت كه تاريخ تولد او در اين دانشنامه   1740م ثبت شده كه 
بايد به صورت 1744م تصحيح شود. نكتة مهمى كه در اينجا آشكار شد و تاكنون بر همگان 
پوشيده بود اين است كه عاشيق اميراوغلى پدر آقا هوسپ اميريان است، تاجرى كه در هند 
شرقى(اندونزى) ثروتى هنگفت اندوخت  و آرزو داشت كه سرزمين پدرى خود1 را از تزار 

روسيه خريدارى كند. 2

بخش سوم:نسل تاجر
ادامة دفتر: 

 «پنج دختر هوهانس اميرخان اميريانس (اميراوغلى)  
دختر بزرگش، آنا، با آندرياس ازدواج مى كند وصاحب سه پسر مى شود به نام هاى كاراپت، بارسق و 
بوقوس و  به شهر جاوه (در اندونزى) مها جرت مى كنند. يكى دو نفر از بازماندگان آنها، كه اكنون ديگر 

هلندى هستند، بايد  در قيد حيات باشند. 
  دختر دومش، هريپسيمه، با مارديروس نامى ازدواج مى كند و صاحب دو فرزند پسر به نام هاى گالستان 
 و اوديك مى شود و اينها هم به هندوستان مهاجرت مى كنند. دختر سومش، مريم، از شوهر اولش 
صاحب پسرى  به نام يغيازار مى شود و از شوهر اخيرش پسرى به نام مانوك بارسقيان. دختر چهارمش، 
مريم جان، با مارديروس  در وسكانيان ازدواج مى كند و صاحب دو پسر مى شود به نام هاى سركيس و 
ست كه ست به جاوا مهاجرت  مى كند. دختر پنجمش، واروارا، با گورگ آبكاريانس ازدواج مى كند و 
صاحب شش فرزند پسر مى  شود به نام  هاى، گابريل، ميكائل، استپانوس، سيمون، قازار و ورتانس. قازار 

كشيش مى شود و نامش به ِدر قازار تغير  مى كند. 
  هوسپ فرزند ارشد هوهانس اميرخان اميريانس (اميراوغلى) 

هوسپ در سن هيجده سالگى به اتفاق پدرش، اميراغلى، به بوشهر مى رود و به تنهايى عازم هندوستان 
مى شود  و بعد از مدت زمان كوتاهى، به شهر جاوه ، سپس، به بندر سمارانگ نزد تاجر ارمنى بنام 

1. منظور سرزمين قرا باغ  است. 
2. تحقيقات ميدانى مؤلف.  
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آقا(كوبول؟)1    مى رود. خيلى سريع در حرفة تجارت پيشرفت كرده و شخصاً، به تجارت مى پردازد و 
 صاحب ثروت كالنى مى شود كه بيشتر آن را اموال غير منقول تشكيل مى داد. سپس، صاحب شش 
تا هفت  كشتى مى شود كه تنها اجناس او را جا به  جا مى كردند و تقريباً، تمامى كارگران و ملوانان 
كشتى ارمنى  بودند. در خانه اش به روى همه باز بود و از همه پذيرايى مى كرد، به خصوص ارمنيان اهل 
ارمنستان كه نزد او مى آمدند با دست پر و هداياى فراوان راهى كشورشان مى شدند و دعاى خيرشان 
را نثار او مى كردند. صندوق  كمك هاى مالى او هميشه به روى اجميادزين باز بود (در آن زمان كليساى 
اجميادزين تحت فشار دولت هاى ايران  و روسية تزارى باج و خراج مى داد و روز به روز مقروض تر 
مى گشت). در جنگ ممالك هلند و هند او تقريباً  تمامى مخارج جنگ را به هلند قرض داد وكشور هلند 
با قول هاى زيادى كه مى داد، باز پرداخت اين قروض را  به تعويق مى انداخت. نام او به زبان انگليسى 
معروف است به ژوزف يوهاننس.2 در اين گيرودار،  روس ها قسمتى از خاك ارمنستان را اشغال كردند و 

استقالل ارمنستان، كه روسية تزارى قول آن را داده بود، بر باد  رفت. 
آقا هوسپ خان، كه در ديار شرق دور دست به سر مى برد و آرزوى استقالل مملكت كهن خود را 
در سر مى پروراند، فرصت را غنيمت شمرده و خواست با پرداخت پول هنگفت آن را به دست آورده و به 
موطن اصلى اش  باز گردد. به اين منظور در 1829م نامه اى به اسقف نرسس آشتارا كتسى(كه در1842م 

به درجة  جاثليقى رسيد) با اين متن مى نويسد: 
● نامه3 از سوى هوسپ ه. اميريا نس به اسقف نرسس پنجم4  

,ارزش هاى روح متعال شما، عشق بيكران شما نسبت به ميهن مان، بالغت فكرى شما در انجام 

كارهاى بزرگ در  طول ساليان دراز و آن خدمات بزرگى كه در حق قوم ما انجام داده ايد از خيلى وقت ها 
پيش دل هايمان را در  اين كشور دور دست شكوه و جالل بخشيده ايد. با احساس احترام عميق نسبت به 
آن حضرت عالى دير زمانى  است كه من آرزو داشته ام كتباً احساس قلبيم را براى شما بر زبان آورم ولى 

متأسفانه تا امروز اين فرصت را  نيافته ام. 
  اكنون با نامه اى كه آن حضرتعالى براى من، كه يك ارمنى ساكن هندوستان هستم، نوشته ايد و در 
آن  به تفصيل از خوشبختى و سرور ملتم در وضعيت كنونى ياد كرده ايد بايد اذعان كنم كه آرزويم برآورده 
 شده و آن خبرهاى شيرين ما را به وجد آورده است. اكنون، ما از گذشتگان خود خوشبخت تريم زيرا ما اين 
 افتخار را يافتيم كه عزيزترين چيزها ،يعنى آزادى وطنمان، را ببينيم. بنابراين، وظيفة مقدس خود مى دانيم 
كه  احساسات عميق وحق شناسى هميشگى خود را نثار تزار روسيه نماييم، كسى كه با شهامت سرزمين 
ديرينة ما را آزاد كرد. ملت ارمنى از صميم قلب و با دعاى خيرش سالمتى و طول عمر زياد براى آن تزار 
خيرخواه  را از خداوند متعال خواستار است. نيكوالى كبير اولين پادشاهى است كه در سرزمين آرارات براى 

ملتم صلح  و ازادى به ارمغان آورد. 

1.  در متن اصلى ناخوانا بود. (مترجم)   
2.  Joseph Johannes

3.  بر گرفته از: الكساندر يريتسيان، كليساى كاتوليكوس ارمنيان جهان وقفقاز در قرن نوزرهم ( تفليس: بى نا، 1895م)، ص 507. 
تاريخ نامه 20 اكتبر1829م از شهرسامارانگ (اندونزى) است. اين نامه را يريتسيان از روسى  به ارمنى ترجمه كرده و اصل نامه، كه به زبان 

ارمنى است، تاكنون پيدا نشده است!    
4. نرسس پنجم آشتاراكتسى (1843-1857م) جاثليق وقت.   
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  صاحب مقدس، از شهر قزالر يك نفر هم طايفه، دانشمندى محترم، به نام گورك مليك سدكيان 
 خوبيانس، نامه اى به من نوشته و در آن تاريخچة شجره نامه ام را از آغاز گردآورى كرده است اما  به خاطر 
اينكه اطالعات كافى در اين زمينه نداشته است من براى او اطالعات تكميلى فرستادم وجزئيات دقيقى  از 
موقعيت مقام و منصب هايى كه گذشتگان من در ايران و ارمنستان داشته اند به آن افزودم. در ضمن، افتخار 
دارم  به عرض آن حضرتعالى برسانم كه اين اطالعات اضافى را مشاهده فرماييد و با وساطت عالى جناب از 
آقاى  خوبيان بخواهيد كه طايفة مرا تأييد نمايد و به ثبت حاكميت برساند و اطالعات دقيقى هم در مورد 
سرآغاز  پيدايش من از اين قوم كهن و هم دربارة شجاعت هاى گذشتگان من جمع آورى نمايد و همة آنها 
را سريعاً  به اطالع من برساند زيرا كه در تاريخ ماه نوامبر 1830م سال آينده قصد دارم با كشتى شخصى 
باربرى ام به  منظور امر مهمى كه با پادشاه هلند دارم عازم آن مملكت شوم و زمانى كه كارهايم را به اتمام 
رساندم وكشتى هايم را به هندوستان فرستادم از پادشاه هلند معرفى نامه اى بگيرم و به روسيه بيايم و اين 
افتخار را داشته  باشم كه به حضور تزار كبير برسم. سپس، از آنجا به سوى ارمنستان و بعداً، مستقيم عازم 
هندوستان شوم. به اين  ترتيب، اگر برنامه ام با موفقيت پيش برود، اين فرصت را خواهم يافت كه بعضاً 

هم وطنانم را تسلى دهم ، به خصوص، كسانى را كه در تهيدستى و فقر به سر مى برند. 
  به همين دليل از حضرتعالى تقاضامندم قبول زحمت فرموده اطالعات فوق الذكر را هرچه زودتر 
به  سرانجام و تأييد رسانده وهمة آنها را به دست برادرم اميرخان هوهانس اميرخانيان در شهر بصره 
 برسانند. او نيز به فوريت به دست بنده خواهد رساند و براى اينكه من مايلم اين اطالعات را با خود به 

اروپا  بياورم لذا خواهشمندم دستور فرماييد آن را به زبان ارمنى و روسى مكتوب نمايند. 
  همچنين، تقاضامندم به گونه اى مختصر توضيح دهيد كه ارامنة روسيه، گرجستان و ارمنستان 
در چه  وضعيتى زندگى مى كنند، تعدادشان چند نفر است و در چه موقعيتى قرار دارند. همين طور 
مايلم بدانم كه  روسيه دربارة ملت ما چه مى انديشد. آيا بايد با تسلط بر ما حكومت كند يا آن را به 
صورت سرزمينى جدا از  كشورش استقالل دهد و در آخر نسبت به وضعيت ملت ما چه نظرى دارد. 
با دادن اين اطالعات شما مرا بى  اندازه مديون خود خواهيد كرد. در خاتمه، مخلصانه به شما قول 
مى دهم كه در نظردارم اگر امكان پذير  باشد، سرزمين هاى آبا اجدادى ام را بخرم، يعنى قرا باغ و منجمله 
سرزمين پايداكاران را ، يا اينكه براى حكمرانى  بر آنها ماليات مشخصى بدهم زيراكه از دست دادن اين 

سرزمين هاى خودى براى من بيش از اندازه حساس  است. 
به نام خداوند رحيم به شما اين اطمينان را مى دهم كه در اينجا من به شكر خدا از هيچ چيزى 
كم وكاستى  ندارم. محترمم و اسمم به نيكى ياد مى شود. من به يارى بخت از ثروت هنگفتى برخوردار 
شده  ام، زمين،كشتى، ساختمان، همه چيز به اندازة كافى دارم اما تمامى اين هداياى بخت آورده مرا 
تسلى نمى دهند وقتى كه فكر مى كنم مملكت عزيزم در چه وضعيتى است و بعضى از هم وطنانم با چه 
مشقت و بينوايى  در آن زندگى مى كنند. به همين دليل، آرزوى بزرگم اين است كه قسمتى از ثروتم 
را براى بهبود وضعيت  هم وطنانم به آنها ببخشم. اگر اهدافم واقعيت يابند، من با خانواده و دارايى ام 
به ارمنستان مى آيم و تا توان دارم  به نفع هم وطنانم بهره مى جويم طورى كه درآمد ساالنه ام مى تواند 
چهار يا پنج الك روپى1 باشد چه من  در قيد حيات باشم و يا نباشم. فقط، يكى از امالكم به تنهايى 

1. «معادل تقريبى 500,000 روبل» (آ.ا). 
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مقدار زيادى شكر و قهوه مى دهد، چه رسد به  زمين هاى ديگرم كه هرسال درآمد هنگفتى از آنها عايدم 
مى شود. به لطف الهى من در اينجا همسان يك سلطان  حاكم زندگى مى كنم. تنها عشق به وطن و دورى 
از آن است كه مرا مى آزارد. اميدوارم خداوند متعال در  اجراى اهداف نيكوى من يارى رسان خواهد بود. 
  در هر صورت، من همه چيز را در اختيار نظريات خيرخواهانة شما مى گذارم و آماده ام به مشورت هاى 

شما  گوش فرا دهم و هر چيزى را كه شما صالح بدانيد انجام وظيفه نمايم،. 
سپس، الكساندر يريتسيان دركتابش اضافه مى كند كه : 

 ,اين نامة اميرخانيان به انضمام نامه هاى ديگرى از هندوستان كه به نام نرسس خطاب شده اند 

بعد از طى  مسيرى طوالنى ابتدا به تفليس و سپس، به آدرس بسارابيا ارسال مى شوند. نرسس نامة 
اميرخان(يان) را به  پترزبورگ نزد خاچاطور آقا الزاريان1 مى فرستد و او آن را به زبان روسى ترجمه 
نموده و به استحضار رئيس  ژاندارمرى شهر بنكندورمين مى رساند كه در 3 دسامبر 1830م پاسخ نامه 

را با مضمون ذيل دريافت  مى كند،. 
  ,نامة آقاى اميرخان(يان) را كه ساكن سامارانگ است و خطاب به جاثليق نرسس نوشته شده با 
ترجمة  روسى به من تحويل داديد. اين باعث خوشوقتى است كه با تابعيت محض از دستور جناب عالى 
آن را به پادشاه2  گزارش نمايم با اين گمان كه سكونت چنين شخص محترم و ثروتمندى در ارمنستان، 

كه تحت حاكميت  روسيه است، مى تواند فوايد اساسى و مهمى را براى مملكتش به بار آورد. 
  اعليحضرت در جواب وقتى كه ديد آقاى امير خان(يان) قصد دارد به اينجا بيايد با اين اميد كه 
به حضور  اعليحضرت شرفياب شود و اطالعاتى چند راجع به روسيه داشته باشد لطف كرد و با رحمت 
بى كرانش چنين  پاسخ داد: بگذار تا او به اينجا بيايد. وقتى او را مالقات كردم اطالعاتى را كه او الزم 

دارد من شخصاً به او  مى دهم. 
  الزاريان اين پاسخ تزار را به اطالع نرسس رساند و خواست كه از اميرخان(يان) دعوت به عمل 
آورد تا او به  پترزبورگ بيايد اما اينكه بعد چه اتفاقى افتاد وچرا اميرخان(يان) نيامد بر ما معلوم نيست. 
تنها يك چيز  روشن است و آن اينكه تغيير چند نكتة قانونى در امر تابعيت و اقامت ارمنيان هندوستان 

در ارمنستان با  مشكالتى روبه رو شد و آنها را اقناع نكرد،.  
آخرين  سال هاى  در  مى كند.  ازدواج  آلمان  اهل  الينا  نام  به  دخترى  با  اميرخانيان  ه.  هوسپ    
زندگى اش، با بد بيارى مواجه مى شود وچند تا از كشتى هايش غرق مى شوند. يكبار هم كشتى با 
طوفانى سهمگين مواجه  مى شود و از وحشت و اضطراب زياد دچار بيمارى سل شده و بدرود حيات 
مى گويد و آرزوهاى خيرخواهانه  و ملى گرايانه اش را با خود به گور مى برد. هوسپ اميرخانيان تا سال 
1823م صاحب هفت فرزند بود به نام هاى  كورنليوس، داويد، هاكوپ، هوهانس، جانسن و مريم(ترز) 
و در سال هاى بعد از 1823م، صاحب پسرى مى شود به نام  يغيا(ت ... ليوموته ؟).3 دو پسرش به اروپا 
مى روند. يكى از آنها، كه مى خواهد به اهداف پدرش جامة عمل  بپوشاند (شايد جان) تالش وكوشش 

1.خاچاطور ه.الزاريان (يغيازاريان)(1789ـ1871م) از رهبران جنبش آزادى بخش و فرهنگى ارمنيان كه نقشى مهم در  الحاق 
ارمنستان شرقى به روسيه داشت. الزاريان ها از خانواده هاى سرشناس جلفاى نو بودند كه به روسيه  مهاجرت كرده بودند.   

. 2. تزار نيكالى اول(1796ـ 1855م) كه از 1801م پادشاه روسيه بود. 
3.  در متن اصلى ناخوانا بود. (مترجم)
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فراوانى به خرج مى دهد اما موفق نمى شود. دلسرد و نااميد شده و از طريق  شهر زيتون به تركية عثمانى 
و سپس، به (اسكندر...؟)1 رفته اما بعد به كجا مى رود نامعلوم است. تمامى  اموال غير منقول يكى از آنها 
اكنون نيز در شهر جاوه پا برجاست كه شايد اآلن به ثروت هنگفتى تبديل شده  است. آيا چه كسى از 
اين ثروت بهره خواهد برد؟ خدا مى داند. بر ما معلوم نيست كه آيا از پسران باقى  مانده درجاوه زن يا 

وارثى به جا مانده است يا خير؟ 
در سال هاى 1900ـ1916م، كه در جاوه به سر مى بردم، تحقيقات زيادى براى يافتن ورثه اى از 
هوسپ ه.  اميرخانيان انجام داده ام ولى موفق نشده ام و اگر هم كسانى وجود داشته اند، با ازدواج با اقوام 
ديگر طايفه شان منقرض شده است و ديگر گذشتگان خود را نمى شناسند. در جاوه، هنوز هم وارثان 
مهاجران قديمى  باقى مانده اند كه با ازدواج با ديگر اقوام قوم و مليتشان را فراموش كرده اند و اين سنت 

ناميمون تاكنون نيز  تقريباً در بين ارمنيان اهل هند جاوه باقى است». 

در اينجا الزم است بر اساس تاريخ نويسى هاى موجود و اطالعات نو يافته به تحليلى تطبيقى 
 از روايت هاى مربوط به ثروتمندترين ارمنى زمانة خود،يعنى آقا هوسپ اميرخانيان،  بپردازيم. 
مورخ مشهور، آرشاك آلبوياجيان، در كتاب پراكندگى ارامنه در اقصا نقاط جهان، از 
 ابتداى قرن سينزده تا قرن بيستم2 به اشتباه مرگ او را در 63 سالگى (1771ـ1834م) اعالم 
 كرده. همچنين، گئورك زاكاريان،كه معلم سرخانة فرزندان آقا هوسپ بود، در كتابى  منتشر 
شده در كلكته، به زبان ارمنى قديم به نام آشنايى با جاوه وجزاير بى شمارش در هند  شرقى، 
تحت حكومت كشور هلند3 مرگ او را در 53 سالگى و به تاريخ 1834م دانسته.4 اما  مجلة 
معتبر اخبار جاوه5 مورخ 25 مارس 1835م،كه منبعى موثق است  و در شهر سمارانگ به 
زبان هلندى انتشار مى يافت مرگ او را در 56 سالگى و در 22  مارس درج كرده.6 بنابراين، 

تاريخ صحيح تولد و مرگ او را بايد 1778ـ 1835م  دانست. 
آقا هوسپ در هجده سالگي از بوشهر به هند سفر مي كند و پس از مدتي به هند 
شرقي مي رود  كه تحت  نفوذ پادشاهي هلند بود و در آنجا به تجارت مي پردازد. اما چرا هند 
شرقي؟ در ادامه  به اختصار به تاريخچة  تجارت ارمنيان در هند شرقي و علل مهاجرت آنان 

اشاره مي كنيم. 

1.  در متن اصلى ناخوانا بود. (مترجم)
2.  آرشاك آلبوياجيان، پراكندگى ارامنه در اقصا نقاط جهان، از  ابتداى قرن سينزده تا قرن بيستم (قاهره: بى نا، 1961).

3.  گئورك زاكاريان، آشنايى با جاوه وجزاير بى شمارش در هند  شرقى، تحت حكومت كشور هلند (كلكته: بى نا، 1852).
4.  ه. ايرازك (هاكوپ در هاكوپيان)، تاريخچة نشر چاپ ارمنيان هندوستان (آنتيلياس: بى نا،   1986م)، ص385.  

5. Javisch Courant   
6. www.imexbo.nl 
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اولين تاجر ارمني هند شرقي، خوجا سوليمان، در شهر ماكاسار بود. احتماالً وي از 
ارمنيان  جلفاي نو  اصفهان بود كه از ديرباز در آمستردام هلند، مشغول تجارت بودند. در 
نيمة اول  قرن هيجدهم ميالدي، چند  ارمني از شهر مدرس هند ابتدا به مانيال و سپس 
به جاوه مهاجرت  كردند وساكن باتاويا شدند. علت اين مهاجرت  را بايد اول در فشارهاي 
انگليس ها دانست و دوم  در طبيعت بكر هند شرقي كه سرشار از منابع طبيعي بود و  اندك 
اندك بازرگانان ارمني را به خود جلب   كرد. به اين ترتيب، مهاجرت بازرگانان ارمني به 
اندازه اي افزايش  يافت كه شركت هند شرقي  هلند در 31 مارس 1747م رسماً به ارمنيان 
مجوز شهروند آزاد اعطا كرد كه حقوقي   برابر با اروپاييان داشتند. اين امتياز اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي سبب شد كه بيشتر بازرگانان  ارمني هند به  هند شرقي مهاجرت كنند و 
بيشتر آنان در شهرهاي جزاير بزرگ جاوه و  سوالوس مستقر شوند. در1781م، از  بازرگانان 
مشهور، هوهانس شريمان، مانوك هاكوپيان و  وارطان گاسپاريان، به باتاويا آمدند. آنان از 
ايران موم  مصنوعي (براي چاپ برروي  كتان)، آرد، خرما، روغن و گالب وارد مي كردند 
و صادرات آنها قهوه، شكر، انواع  صمغ، ادويه و ترياك بود. حمل و نقل اجناس به وسيلة 
كشتي هاي بادباني هلندي صورت مي گرفت كه   1/5  الي سه ماه طول مي كشيد تا به بندر 

بوشهر برسند. 
آقا هوسپ در 1813م با دختري آلماني به نام هلنا هاكوبا هرويش (    1796ـ1840م  ) 
ازدواج مي كند. بر اساس  اطالعات جديد به دست آمده (2015م) شمار  فرزندان آقا هوسپ، 
كه بيشتر با شهروندان هلندي وصلت كرده اند،  به يازده تن مي رسد1      اما در مورد ثروت 
هنگفت آقا هوسپ بايد گفت كه علت آن را عمدتاً بايد در تجارت ترياك  جست و جو 
كرد. البته، او مجوز اين تجارت را از دولت هلند دريافت داشته  بود.  براى خوانندة  امروزى، 
تجارت رسمى ترياك عجيب به نظر مى رسد اما در آن زمان چنين تجارتى پيگرد  قانونى 
نداشت بالعكس، تشويق هم مى شد زيرا در طب آن زمان از ترياك به منزلة مسكنى قوى 
استفاده  مى شد. در قرن نوزدهم ميالدى در اروپا، «سالن هاى ترياك» تأسيس شد، كه در 

آنها ترياك با قيمتى هنگفت و به صورت رسمى  به مصرف كنندگان ارائه مى شد.2
1.  www.imexbo.nl
 ( www.irates.am ) (2015 10 ژوئية) 2. خاچاطور دادايان، «در نظر دارم با ثروتم سرزمين پدرى ام، قره باغ وپايداكاران، را بخرم»، ايراتس
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براساس نوشتة گئورك زاكاريان، در 1826م وقتي هلندي ها امتياز فروش ترياك  را، 
كه متعلق به هوسپ  اميرخانيان بود، لغو كردند،ثروت وي رو به كاستي نهاد و  ورشكست 
شد. سئوال مهمي كه در اينجا مطرح  مي شود اين است كه پس چگونه آقا هوسپ در 
نامة معروف خود به نرسس آشتاراكتسي، در 1829م، مي خواسته  سرزمين پدري خود 
را با  ثروت بي كرانش از تزار روسيه بخرد؟ در پاسخ به اين سؤال و در مورد ثروت واقعي او 
  هانس بورس1   مطالعات فراوانى در تارنماى خانوادگى خود صورت داده است. او به چگونگى 
 تأسيس اولين بانك جاوه پرداخته كه در 1828م در شهر باتاويا به وسيلة شركت هند شرقى 
ايجاد  شد و توسعه يافت و به اين نتيجه مى رسد كه حدود 3/ 1 سهام اين بانك متعلق به آقا 
هوسپ بوده و نقدينگى او به تنهايى به پنج ميليارد انا (معادل 1/16 روپيه هند) مى رسيده. 
عالوه  بر آن، او مقادير فراوانى طال، سنگ هاى قيمتى، سكه هاى طالى ونيزى، اوراق قرضه 
و غيرهـ  بدون در نظر  گرفتن ارزش امالك و منقوالت ديگرـ داشته. پس بايد اذعان داشت 
كه او ثروتمندترين فرد ارمنى  زمانة خود بوده. آشكار است كه هوسپ اميرخانيان در زمان 
خود از چنان منزلتى  برخوردار بود كه به راحتى به دربار پادشاه هلند، ويلهلم اول، شرفياب 
مى شد و حتى شكى به  خود راه نمى داد كه نيكالى اول، تزار روسيه، او را خواهد پذيرفت. 
اما انگيزه اى كه او را  واداشت تا آن نامة معروف را بنويسد الحاق ارمنستان شرقى به روسيه 
در 1827م  بود به ويژه اينكه جاثليق نرسس آشتاراكتسى از ثروتمندان ارمنى در جهان، به 
ويژه ارمنيان  هند، كه بيشتر آنان اهل جلفاى اصفهان بودند، دعوت به عمل آورده بود كه 
به ارمنستان روند. اما آقا هوسپ پس از نوشتن نامة معروف خود، در مالقات با تزار روسيه، 
دربارة چه  مسائلى بايد گفت و گو مى كرد؟ آيا دعوت نامة تزار روسيه به او نرسيد؟ اين 
معما تاكنون بى پاسخ مانده است. پس از مرگ آقا هوسپ، او را در گورستان ارمنيان شهر 
سمارانگ به خاك سپردند. پيش تر زمين اين گورستان به يك بازرگان چينى فروخته شده 
1.  Hans Boers 

متولد 1943م در اندونزى. پدر و مادر او در زمان اشغال اندونزى به دست ژاپنى ها، زندانى شدند.پدرش را در 1944م از دست داد 
و مادرش نيز در 1946م در اردوگاه تبعيدى ها درگذشت. هانس در شرايطى  فوق العاده دشوار با خواهرش به يتيم خانة سوربايا،كه 
خاله اش رئيس آنجا بود، منتقل شد. در 24  سالگى به هلند رفت و هم اكنون، ساكن شهر دوردرخت است. وى از نسل دخترى آقا 
هوسپ است.دختر  هوسپ،آننا(  Anna Johannes)  (1831-1874م)، با ژنرالى هلندى به نام تيمن كورنليس يوهانس كروزن ازدواج 
 كرد و صاحب دو دختر به نام هاى ،الورا الرنورا و كورنليا النا شد.الورا با هوليوس بورس، كه در  سال هاى1894ـ 1898م استاندار 
كاليمانتا بود، ازدواج كرد. اما الورا خيلى زود درگذشت و پس از او، هوليوس با خواهر الورا،كورنليا  النا (1854-1904م) ازدواج كرد. 
هوليوس وكورنليا النا ،پدربزرگ و مادربزرگ هانس هستند. او در سايت  خانوادگى خود (www.imexbo.nl ) به طور كامل به شاخة 

هلندى آقا هوسپ اميرخانيان پرداخته واطالعات  دقيقى ارائه كرده است. 
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بود با اين شرط كه در حفظ  و حراست آن بكوشد. پس از يك قرن، در 1930م، زمانى كه 
ديگر بازرگان چينى در قيد حيات  نبود و از مدت ها قبل سمارانگ از ارمنيان ساكن در آن 
تهى شده بود، اين آرامگاه به  خرابه اى تبديل شد. تنها عكس به جاى مانده از آرامگاه آقا 

هوسپ را هانس بورس كشف كرده و  در تارنماى خانوادگى خود قرار داده است. 
آقا هوسپ سرزمين پدرى خود را نديده و حتى آنجا متولد نشده بود اما از آنجايى كه 
آن سرزمين به اجدادش تعلق داشت پس متعلق به او نيز بود. اين چه نيروى سحرآميزى 
بود كه او را مجذوب  سرزمين آبا و اجدادى اش كرده بود؟ او ثروتى بى حد داشت و از لذايذ 
 مادى زندگى بهره مى برد اما در نامه اش نوشت: « تنها عشق به وطن است كه مرا مى آزارد».

آقا هوسپ ميهن پرستى بزرگ بود.1 
اما دربارة تنها برادر كوچك تر آقا هوسپ، اميرخان،كه در ايران باقى ماند و خدمات 
فراوانى به خليفه گرى جلفاى نو كرد، متأسفانه نويسندة كتاب تاريخ  جلفاى نو، در اين ارتباط 
اطالعات درخورى ارائه نكرده. از جملة خدمات وى بايد از وام 540 تومانى آقا كاراپت  گريگور 
صرافيان، ملك التجار مشهور روسيه در تهران، ياد كرد،2 كه قرار بود با وساطت اميرخان در 
كليساى وانك جلفا مدرسه اى بگشايدكه در آن زبان هاى ارمنى، روسى، فرانسه، فارسى 
 تدريس شود اما به سبب پاره اى اختالفات كه اسقف تاتاووس با اميرخان داشت  اين كار به 
سرانجام نرسيد. شايد گرايش اميرخان به مذهب كاتوليك و مسائل سياسى وقت، سبب اين 
اختالف بوده باشد.3 اميرخان چنان  شهرتى داشت،كه وقتى ناصرالدين شاه با يك هيئت 
بلند پايه در 1831م/1247ق به اصفهان  آمد، سفيركبيرهاى دولت هاى روسيه و انگلستان 

به ترتيب در خانة اميرخانيان و سيمونيان در جلفاى  نو سكونت گزيدند.4 
ادامة دفتر: 

 «اميرخان فرزند دوم هوهانس اميرخان اميريانس ( اميراوغلى ) 
اميرخان ه. اميريانس، همان طور كه قبًال ذكر كردم، در 1801 م متولد شد. در 20 سالگى، با 
هم دهاتى هاى خود به تجارت مى پردازد و در 1822م، با مريم، دختر كشيش ماركار ِدر كاراپتيان، 
 ازدواج مى كند. حدود سال 1829م، به شهر بصره مى رود و با تأسيس تجارتخانه اى به كارهاى برادرش 

1. دادايان، همان.
2. در هوهانيان، همان، ص 592. 

3.  همان، ص 338 و 365. 
4.  همان، ص 560. 
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آقا  هوسپ خان كمك مى كند. در اواخر 1831م، به سامارانگ (جاوه) مى رود.برادرش به اميرخان 
پيشنهاد  مى كند كه خانواده اش را به جاوه انتقال مكان داده و قراردادهايى را كه او با دولت در زمينة 
كارخانه هاى  شكر دارد بر عهده بگيرد و مشغول شود. اميرخان با فروتنى پيشنهاد برادرش را نمى پذيرد 
(شايد از انقراض  خانواده اش در آينده نگران مى شود) و بعد از چند سالى اقامت در آنجا، ابتدا به بصره 
[مى رود] و سپس، در جلفاى  اصفهان ساكن مى شود. بعد از 1841م، با شهرهاى مختلف مشغول 
تجارت مى شود. با قسطنطنيه  به تجارت باباكوهى (تنباكو قليان) و صادارت خشكبار تا 1855م ادامه 
مى دهد تا اينكه در  مقابل توطئه هاى دشمنانش تاب مقاومت نمى آورد و كارش را تعطيل مى كند. زيرا 
خيلى از بدهكارانش با  قسم هاى دروغين بدهى هايش را انكار مى كنند و مالش را باال مى كشند. جاثليق 
وقت هميشه از دشمنان  اميرخان طرف دارى مى كند، به رغم آن همه خوبى هايى كه اميرخان انجام 
مى دهد. منجمله زمانى كه طلبكاران  كليسا با گرفتن طناب زنگ هاى كليساى وانك از به صدا در آمدن 
آنها جلوگيرى مى كردند او جبران خسارت  مى كند و با پرداختن قرض ها آنها را نجات مى دهد. البته، 
اينها تمام به خاطر اين بود كه اميرخان در اين اواخر به  كليساى كاتوليك هاى ارمنى گرويده بود.  

هاروتيون در اوهانيان،1 در كتاب تاريخ  جلفاى اصفهان دربارة طايفة اميريانس اشاره اى خيلى 
كوتاه، ساده و بيگانه وار دارد. او در صفحات   221 و 222 جلد دوم كتابش چنين مى نويسد: 

’اميرخان با فريب دادن كشيش ماتووس از او يك نسخة  خطى كتاب مقدس به دست آورده و هنگامى 
كه به كليساى قازار مقدس در ونيز ارسال مى كند، كشتى غرق  شده و كتاب مقدس از بين مى رود‘.2

اين كتاب مقدس به علت اينكه با حروف ارمنى قديمى نوشته شده بود براى كشيش ماتووس 
ناشناخته بود او  برگ هايى از آن را به وسكان نابينا مى فروشد كه او هم آن را به كمانچه اش مى چسباند 
(ويلون قديمى ايرانى كه  سه سيم دارد). روزى هم در جشنى كه نوازندة آن وسكان نابينا بود، اميرخان 
به وسكان سفارش  مى دهد كه از اين نوشتة روى چرم هرچه دارد به خانه اش بياورد و مزد آن را بگيرد. 
او جمعاً چهل برگ از اين  نسخة خطى چرمين را، كه از كشيش ماتووس به قيمت ارزان خريده بود، 
به قيمت خوبى به اميرخان  مى فروشد. اميرخان مابقى صفحات را با چرب كردن جيب كشيش از او 
مى خرد.حال سؤال اين است كه آيا  اميرخان كه از كتاب ملى قديمى حفاظت كرده و آن را نجات 
داده يك عمل كالهبردارى صورت داده است كه مؤلف كتاب تاريخ  جلفاى اصفهان از آن ياد مى كند؟ 
بالعكس اين كتاب مقدس مورد اشارة مورخ نه به وانك قازار مقدس  فرستاده مى شود و نه در دريا غرق 
مى شود. در نامه اى در سال 1845م، كه از لبنان ارسال شده، اطالع مى يابيم كه اين  كتاب مقدس به 

شهر رم فرستاده شده و نزد اتحادية روحانيان كليساى آنتونيان سپرده مى شود.3 

1.  هوهانيان. وى در آن زمان منشى اعظم كليساى وانك بود. (مترجم)
2.  همان، ج 2، ص 221 و 222.

3. اين نسخة خطى انجيل، متعلق به قرن دهم ميالدى، در والتر ارت گالرى، در بالتيمور امريكا نگهدارى مى شود و نام آن  در كتاب فهرست 
كتاب هاى خطى ارمنيان قرون وسطى در امريكا، تأليف آوديس سانجيان، آمده است. (مترجم) 

Avedis K. Sanjian, Catalogue of Mediaeval Armenian Manuscripts in the United  States (California: University of 
California  Press, 1976) .
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 در اينجا رونويسى از نامة اصلى را برايتان مى آورم : 
● نامه از سوى رئيس دير كاتوليك، ه. ديمتيوس تلزاليان، به اميرخان ه. اميريانس

نامه با دعاى خير و درود و ستايش از اميريانس و خانوادة وى آغاز مى شود و اين موضوع به 
تأييد مى رسد كه  نسخة خطى كتاب مقدس به رم ارسال شده و از اميريانس به عنوان فردى ملى و 

ميهن پرست كه اين گنجينه  را تقديم كرده است قدردانى مى گردد. 1 
 20 مه 1845م/ لبنان محل مهر

اميرخان ه. اميريانس شش فرزند پسر و سه دختر داشت. اسامى پسرها هوهانس، مگرديچ، ميناس، 
هوسپ، پتروس و ماركار و اسامى دخترها پرى (ماريانا)،  يقيسابت و الينه بود. مگرديچ و ماركار در زمان 
حيات پدر بدون اينكه ازدواج كرده باشند وفات يافتند و پسر  ديگرش پتروس، كه او هم ازدواج نكرده 

بود، بعد از فوت پدر و در 1902م دار فانى را وداع مى گويد. 
اميرخان در چين سفارش تهية ظروف چينى منقوش از طال مى دهد كه بر روى آنها نوشته شده: 
« آ.ه.آ.1833م». از اين ظروف هنوز به تعداد زيادى نزد وارثانش وجود دارد.چند بيتى از اشعار اميرخان 

نيز  نزد من مى باشد. 
اميرخان ه. اميريانس در 1861م به اتفاق فرزندش، هوسپ، به منظور ديدار با هم خويشانش به 
جاوه سفر  مى كند و در 1864م، به جلفاى اصفهان بازگشته و بعد از سه سال زندگى، در 1867م وفات 

مى يابد. همسر او ،مريم، هم در 1872م دارفانى را وداع مى گويد. 

سه دختر اميرخان ه. اميريانس  
دختر ارشدش، پرى (ماريانا)، با گريگور نهاپتيان ازدواج مى كند. نهاپتيان در زمانى كه زنش جوان بود 
او را  تنها گذاشته و به جاوه مى رود و و از زنى كه صيغه2 كرده بود صاحب سه فرزند مى شود و با فريب 
و حيله زنش را به جاوه آورده و  نزد دولت وانمود مى كند كه اين سه فرزند واقعى همسرش، پرى، 
مى باشند و بعد از مدت زمانى كوتاه زنش (پرى) را دوباره به جلفاى اصفهان باز  مى گرداند. زنش همچون 
بيوه اى به زندگى ادامه مى دهد و با اينكه شوهرش مردى ثروتمند بود اما پول ناچيزى  را براى رزق و 

روزى او مى فرستد تا اينكه زنش بدون فرزند در 1881م در 57 سالگى چشم از  جهان فرو مى بندد. 
دختر دومش، يقيسابت، با اسپتانوس پتروسيان ازدواج كرده و صاحت يك فرزند پسر به نام 
آستواتزادزور ( زازان) مى شود. شوهرش، بعد از مدت كوتاهى كه از ازدواج آنها مى گذرد، فوت مى كند. 
سپس، او در خانة  پدرى اش و تا زمان فوت او زندگى مى كند و در 1872م به علت بيمارى تيفوس 
جان  مى سپارد. پسرش، زازان، به جاوه مهاجرت مى كند و در 1902م، در شهر باندونگ وفات مى يابد. 
از او دو پسر  در جاوه باقى مانده است. پسر كوچكش زير چتر خانوادة زنش قرار گرفته و هر دو برادر به 

شغل بازرس  مشغول به كارند. 
دختر سومش، الينه، با تاجر ارمنى اهل بغداد به نام الياز هوسانى ازدواج مى كند و صاحب يك فرزند 
دختر و دو  پسر مى شود به نام هاى كاترينه، يوسف جان و رازوق كه هر سه در قيد حيات نيستند. تنها 

سه فرزند دختر از  رازوق باقى مانده كه همگى به جاوه رفته و دو نفر از آنها ازدواج كرده اند. 

1. چكيدة نامه. (مترجم) 
2. منظور همسر نامشروع است،كنيز. اين زن ها معموالً از اقوام بومى اندونزى بودند كه ازدواج خارجيان با آنها رسميت نداشت و به ثبت 

نمى رسيد.
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سه پسر اميرخان ه. اميريانس
فرزند ارشدش، هوهانس آ. ه. اميريانس، در 25 سالگى با دختر گئورك ورتانس به نام مرجان ازدواج 
 مى كند و صاحب سه فرزند پسر و سه دختر مى شود به نام هاى ماركار، آوديك، گئورك، آننا، يقيسابت 
 و تاگوهى. هوهانس دوبار به قسطنطنيه و جاوه سفر مى كند و به علت بيمارى تيفوس در 1872م در 
47  سالگى وفات مى يابد. از ماركار دو فرزند پسر به نام هاى هاكوپ (جيمز) و آرام در قيد حيات هستند. 
آنها ازدواج  كرده و اكنون، در كلكته زندگى مى كنند و صاحب چند فرزند هستند. سه دختر ماركار به 
نام هاى لويزا، روزى  و آليس نيز ازدواج كرده و داراى فرزند مى باشند. روزى در قيد حيات نيست اما از 

او يك پسر و يك دختر در  قيد حيات هستند كه همگى ساكن كلكته مى باشند. 
پسرش، آوديك، ازدواج كرده و داراى دو فرزند پسر و دختر مى باشد به نام هاى هوهانس، هوسپ، 
مريم  و واردوهى . دو پسر و دخترش مريم در كلكته زندگى مى كنند اما دختر كوچكش، واردوهى، نزد 

والدينش در  جلفاى اصفهان باقى مانده. 
پسرش، گئورك، صاحب يك دختر و سه پسر است كه هنوز در قيد حيات هستند. دخترش، 
مرى، ازدواج كرده  و پسرانش آرتور، لئون و موريس، همگى در كلكته زندگى مى كنند. دخترش، آننا، 
با سيمون هاروتيون بابلوكيان  ازدواج كرده و پسرى به نام هاروتيون به دنيا مى آورد كه در دو سالگى 
مى ميرد و شوهرش، سيمون، در  سامارانگ جاوه فوت مى كند و آننا سال هاى درازى را به صورت بيوه 

به زندگى ادامه مى دهد تا در  سال(؟)1 بدرود حيات مى گويد. 
دخترش، يقيسابت، از شوهر دومش2چهار فرزند پسر دارد به نام هاى آوديك، مگرديچ، الكسيانوس 

و  هوسپ. اوديك ازدواج كرده و همگى ساكن تهران هستند. 
دخترش، تاگوهى، با زاكاريا پ. زاكاريا (كرت) ازدواج مى كند و داراى چهار فرزند پسر و دو دختر 
مى شوند. پسرانش، پطروس و سيمون، ازدواج كرده و اولى ساكن استراليا و دومى ساكن ماكاسار 
مى باشند. اما دو  پسر ديگرش، مگرديچ و هوهانس و دخترانش، سوفيا و مرى، با والدينشان در كلكته 

زندگى مى كنند. 
پسر سومش، ميناس، بايد قبل از فرزند چهارم، هوسپ باشد. پدر نويسندة اين سطور، ميناس، 
چنين نظرى  دارد. پسر چهارمش، هوسپ آ.ه. اميريانس، در 26 سالگى با دختر بغوس پطروسيان، 
تيروهى، ازدواج  مى كند و صاحب سه فرزند پسر و چهار دختر مى شود به نام هاى اميرخان، مگرديچ، 
هوهانس (جانى) ، مريم، يقيسابت، تاگوهى و كاتارينه. هوسپ سه بار به جاوه مسافرت مى كند و در ماه 

آوريل   1902م، بعد از شش روز بيمارى، در 63 سالگى بدرود حيات مى گويد.  
پسرش، اميرخان، ازدواج كرده و صاحب دو فرزند پسر و دو دختر به نام هاى ادوارد، هوسپ، 

واردوهى و  فلومينا مى شود كه دو دخترش ازدواج كرده اند.
پسر ديگرش، مگرديچ، با يك دختر ارمنى ازدواج كرد و بدون اينكه  از خود فرزندى به جا گذارد در 
سن جوانى دار فانى را وداع گفت. پسر ديگرش، هوهانس (جانى)، در جاوه با  يك دختر هلندى ازدواج 

كرد و داراى چهار فرزند است به نام هاى ادوارد ، مگرديچ ، مريم و روزى. 

1.  در متن اصلى ناخوانا بود. از اين رو، سال دقيق درگذشت او معلوم نيست. (مترجم)   
2.   «شوهر دوم يقيسابت، كاراپت درهوهانس مى باشد(صابون ساز)» (آ. ا.).    
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دخترش، مريم، با گريگور ِدر بغوس عهد زناشويى بسته و صاحب فرزندانى است. دختر ديگرش، 
يقيسابت، با  مارتيك فنرچيان (اهل تبريز) ازدواج مى كند. مارتيك در 1919م در شورش هاى اطراف 
اصفهان  به دست لرها كشته مى شود و زنش با سه فرزند يتيمش بيوه مى ماند. دخترش، كاتارينه، با 
گريگور يغيا  هوسپيان ازدواج كرده و داراى چند فرزند است. ديگر دخترش، تاگوهى، تا دوران پيرى 
بدون اينكه ازدواج  كند نزد مادرش زندگى مى كرد. پسر سومش، ميناس آ. ه. اميريانس، در 19 ژانويه 
1830م متولد مى شود و با  موراسا، دختر هاروتيون گ. بابلوكيان (هاروتيون گريگور بابلوكيان در زمان 
حكومت شهر خرم آباد 1  از درجة سرتيپى توپخانه چى به حكمرانى مى رسد. او را مسموم مى كنند كه بعد 
از يكى دو ساعت جان مى دهد. 2 زن  ه. بابلوكيان مرخاتون است كه دختر هاروتيون ِدر هوويان مى باشد.) 
در ماه ژانويه 1854م ازدواج كرده و  صاحب چهار فرزند پسر و دو دختر مى شود به نام هاى كاراپت، 

كورنليوس، بغوس، اوديك، كاتارينه و  ساندوخت. 
متولد  1860م  در  ساندوخت،  دخترش،  آخرين 

شده و در 1862م چشم از جهان فرو مى بندد. 
ميناس اميرخانيان به شهرهاى تهران و بغداد 
و سه بار به جاوه سفر مى كند. سرانجام، پس از 
از  بعد  و  اصفهان  در  جلفاى  اقامت  سال  سيزده 
بيمارى عارضة سكته، در 18 سپتامبر 1903م در 

سن تقريباً 74 سالگى وفات  مى يابد. 
همسر ميناس نه سال آخر عمرش در اثر آب 
آوردن شكمش و بعد از چهل بار، كه پزشكان آب 
شكمش را  تخليه كردند، اين بيمارى را طاقت آورد 
و چهار روز آخر را با تبى ماليم گذراند و سرانجام 
در 5 ژانويه   1889 در سن 57 سالگى زمانى كه 
شوهرش در جاوه به سر مى برد دار فانى را وداع گفت. 

در  كاتارينه،  خواهرم  ميناس،  ارشد  دختر 
1877م با گريگور ساركيس ت. آبكاريان ازدواج 
كرد و چهار  دختر و دو پسر به دنيا آورد به نام هاى: 

ساندوخت، يقيسابت، مريم، واردوهى، سركيس و سيمون.  ساندوخت با تادئوس خ. آبكار ازدواج كرد و 
صاحب دو پسر و دو دختر شدند. دخترانشان، يقيسابت و مريم  گ. آبكاريان ها، راهبه شده و در دير 
كورك انجام وظيفه مى كردند و واردوهى نزد پدرش تا دوران  سالخوردگى زندگى مى كرد. پسرانش، 

ساركيس و سيمون، ازدواج كرده و داراى فرزند مى باشند. 
خواهرم كاتارينه در دسامبر 1854م به دنيا آمد و دو سال آخر زندگى اش با مشكل كورى مواجه 
بود و  در 1915م، در سن 61 سالگى وفات يافت.كاراپت، پسر ميناس، در 1857م در جاوه متولد شد و 

1.    منظور مؤلف اين است كه گ.بابلوكيان حاكم شهر خرم آباد بوده است. (مترجم) 
2. « اين هم راز خود را دارد» (همان). 

آوديك اميرخانيان
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در  مسير بازگشت به جلفاى اصفهان، در شهر شيراز در 1907م دار فانى را وداع گفت و هم اكنون،  قبر او 
در كليساى شهر شيراز مى باشد. او وارثى نداشت و طبق وصيت نامه اش ثروت او به زن هلندى اش رسيد. 

پسرش، كرنليوس، در 1858م متولد شد و با يك دختر هلندى ازدواج كرد و در منطقة بانگار 
نگاراى  جاوه ساكن است. بعدها، در جاوه شنيدم كه بعد از سال ها ناگهان صاحب فرزندى شدند. آيا 

فرزند واقعى يا  فرزندخواندة آنهاست؟ نمى دانم. 

پسر ديگرش، بغوس، در 1862م متولد شد و با دخترى هلندى ازدواج كرد بعد از هجده سال به 
دليل بيمارى  به اروپا رفت و در شهر هاگو (پن هاش) هلند در 1911م جان سپرد. امالك غير منقول و 
ثروتش را كه  در پرو و رگو جاوه داشت زنش مال خود كرد و ثروت ناچيزى را به پطروس، كه فرزند زن 
صيغه اى بغوس  بود، داد. پطروس زير نام  P.P.Johannes  اشتهار يافت و ازدواج كرد و از زن هلندى اش 
فرزندى  نداشت.من، پسر ديگر ميناس، آوديك ( نويسندة اين سطور) در 21 ژوئن تقويم جديد 3 ژوئية 
  1869م در جلفاى اصفهان به دنيا آمدم. با مريم، دختر قازار اوهانيان، اهل واقارشاپات به تاريخ تقويم 
 جديد 11 نوامبر 1890م ازدواج كردم (مارگاريت، زن قازار، دختر مگرديچ ِدر هوهانسيان [چوكانى] 

است و  تاگوهى، زن مگرديچ، دختر گئورك گولزاديان است) .

خانوادة ناهاپتيان و اميرخانيان در سوربايا
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فرزند  چهار  خدا  مرحمت  به  اكنون 
پسر و دو دختر دارم به نام هاى هاروتيون، 
مينـاس،  آشخـن  هـوهانـس،  هـاكـوپ، 
و تاگوهى. پسرم، هوهانس، كه به تقويم 
جديد به تاريخ 7 نوامبر 1892م و دخترم 
متولد  1896م  ماه  ژوئية  در  كه  موراسا 
شده بودند هر دو در 18 مارس 1899م 
به  علت  هم  از  ساعت  زمانى 6  فاصلة  به 

بيمارى گلو درد 1 جان دادند.
در سال هاى 1889 1901م، به شغل 
تنباكو  كار  در  سپس،  پرداختم.  معلمى 
بودم. بعد، به  تجارت خرده فروشى و بعد، 

در انجمن تنباكو و دوباره به تجارت خرده فروشى مشغول بودم. در 1904م، براى اولين بار به تهران 
سفر كردم و در همان سال، به جلفاى اصفهان مراجعت و در ماه مه 1905م به بهرام آباد (رفسنجان)، 
كه 36 مايل تا كرمان فاصله دارد، رفتم و هشت ماه در سمت حسابدار  تجارتخانة آرزومانياس مشغول به 
كار بودم. سپس، از كرمان به بندرعباس و هندوستان و سپس، جاوه سفر  كردم. بعد از شش ماه ديدار با 
برادرانم، با برادرم بقوس به كلكته و از آنجا از طريق جادة شيراز، در اوايل 1907م، به جلفاى نو اصفهان 
رسيدم. در 21 سپتامبر 1909م، با پسرانم هاروتيون و هاكوپ از  جلفا به هندوستان سفر كرديم. هاكوپ 
را در مدرسة كلكته نام نويسى كردم و با پسرم هاروتيون در 24  ژانويه 1910م به سورباياى جاوه رفتيم. 
پسرم هاكوپ در زمان جنگ جهانى اول در جبهة بغداد در سمت  مترجم انگليس ها مشغول به كار 
بود و از آنجا به اتفاق پنجاه نفر از جوانان داوطلب ارمنى به مصر رفتند و دچار  بالياى زيادى شدند... . 
در 1915م پسرم، هوهانس، به جاوه آمد كه بعد از شش ماه او را به مدرسة  كلكته بردم (در آخر ماه 

نوامبر 1916م) .
در اكتبر 1917م، به اتفاق خانواده ام جلفاى نو را ترك كرده و در اواخر نوامبر، بدون اينكه  تجربه اى 
داشته باشيم، به بمبى رسيديم. در 25 فورية 1920م پسرم، هاكوپ، به شكل غير منتظره اى از مصر 
آمد.  پسر ديگرم، هاروتيون، نيز در 5 مارس از سوربايا به بمبى آمد. بيست روز تمام در كنار همة 
فرزندانم، كه  گرد هم آمده بودند، بسيار خوشحال بودم. در اواخر سپتامبر، ديگر هيچ يك از ما در بمبى 
نبوديم. هاكوپ و  مادرش به بغداد و هاروتيون به اتفاق خواهرش به سوربايا رفتند. ميناس در كلكته 
به مدرسه رفت. من و پسرم،  هوهانس، در ابتداى ماه سپتامبر به كلكته رفتيم و در اواخر ماه سپتامبر، 

هوهانس به سوربايا عزيمت كرد. 
در زمان اقامتم در كلكته، پسرم، هاروتيون، در سوربايا با دوشيزه ناناجان قازار هوهانسيان (آرزوى) 
ازدواج  كرد،كه در اين مجلس پسرم، هوهانس و دو دخترم حاضر بودند. خداوندا ازدواج آنها را مرهون 

رحمت خود  ساز و عمر دراز و پر سعادت و سالمتى تا دوران سالخوردگى به آنها عطا كن. 
1.   «در جلفاى اصفهان اين بيمارى جان حدود 300 نفر از كودكان را گرفت .آن هم تنها ازساكنان ارامنة  جلفا» (همان).

آوديك و برادرش هاروتيون
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پسر ارشدم، هاروتيون، متولد 1 سپتامبر 1891م با تقويم جديد مى باشد. او در 8 ژانوية 1921م 
ازدواج  كرد. از پسرم هاروتيون بسيار راضى ام به خاطر خوبى هايى كه در حق من كرده است. از خداوند 

متعال  برايش جبران نعمت و زندگى پربار خواستارم. آمين: پايان دفتر».
نويسندة اين دفتر، آوديك اميرخانيان، افزون بر نوشتن شجره نامة فوق، اسناد و مدارك 
 فراوانى گرد آورده بود تا بتواند از ثروت هنگفتى كه از آقا هوسپ اميرخانيان به جا مانده بود 
تمامى خاندان اميرخانيان ها را، كه در سرتاسر دنيا پراكنده شده  بودند، بهره مند سازد اما با 
مرگ او (در 1926م/1345ق در مسجد سليمان)، اين مسئلة دشوار  توارث، احتماالً به دليل 

نبود مدارك كافى، تاكنون نيز حل نشده باقى مانده است.1 

1. در موردجنجال اين ارث 25 ميليون پوندى مراجعه شود به آگهى 20 نوامبر 1937م نمايندگان ارمنى مجلس  شوراى ملى وقت، آقايان 
جبرائيل بوداغيان وسهراب ساگينيان و نيز مقالة آ.آموريان، «داستان قديمى ولى هميشه نو»، آليك ( 5 آوريل 1980). 

آگهى نمايندگان ارامنة مجلس شوراى ملى
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بازتاب انتشار اين دفتر
آرزو دارم تا با انتشار اين دفتر (2012م) و با تكميل و پربار كردن شجره نامة  اين خاندان، كه 
مى تواند نمونه اى بى بديل، اثرگذار و مثال زدنى در وحدت  ملى ارمنستان و دياسپورا باشد، 
كمكى ناچيز كرده باشم تا شايد آنان بتوانند ميراث دار واقعى ارزش هاى مادى و معنوى 

گذشتگان خود باشند و براى سازندگى  ارمنستانى متحد، پيشرفته و مستقل بكوشند. 
در راستاى اين اهداف بود كه گويا فناورى پر سرعت اطالعات در اين عصر همراهى ام 
 كرد. در يك روز گرم در تابستان گذشته، از خليفه گرى جلفاى نو با من تماس  گرفتند كه 
شخصى به نام خاچاطور دادايان، مورخ معاصر اهل ارمنستان، از وابستة  فرهنگى سفارت 
ارمنستان در تهران تقاضا كرده كه من وآوو، كه تنها وارث خاندان اميرخانيان ها در جلفا 
بود، براى صحبت در مورد اين خاندان، با او تماس  داشته باشيم. دادايان به طور اتفاقى 
اطالع  يافته بود كه من يك نسخه از اين كتاب را به كتابخانة ملى ارمنستان هديه كرده  ام. 
خيلى زود آشنايى ما با هم با رگبارى از ايميل ها در اينترنت شروع شد. او مشتاق بود  كه 
نسخه اى از اين كتاب را داشته باشد. من نيز نسخه اى از آن به او هديه كردم. دادايان معتقد 
بود كه اين كتاب «يك منبع مهم ارمنى شناسى است» و از من  خواست كه اجازه نامه اى 
براى كتابخانة ملى ارمنستان بفرستم تا آنها بتوانند نسخة ديجيتالى آن را از طريق تارنماى 
كتابخانه، در دسترس عموم قرار دهند. او براى من نوشت كه  دارد در نيم هفته نامة ايراتس 1   
مجموعه مقاالتى تاريخى مى نويسد.در اولين شمارة  هفته نامه، مورخ10ژوئية 2015م، در 

پيش درآمدى چنين نوشت: 
«نامة معروف آقا  هوسپ، سال هاست كه مرا راحت نمى گذارد. اولين بار در 2003 م، 
در كتاب ده  كاپيتاليست، به آن اشاره كرده ام. پس از آن، هر بار چيزى تازه مى يافتم دوباره 
 مى نوشتم. در آن زمان، چقدر كم مى دانستم. اكنون، كه به قدر كفايت مى دانم، حتى در بارة آن 
منابعى كه در دسترسم نيست، سعى كرده ام به صورت مجموعه اى از  روايت ها خالصه كنم اما 
اين كار چه ضرورتى داشت؟ تمام مورخان، كه تاكنون دربارة اين فرد نوشته اند، دچار اشتباهاتى 
شده اند و حتى، در تناقض با يكديگر قرار گرفته  اند. الزم بود تمامى روايت ها با يكديگر مقايسه 
و تدقيق شود تا به نتيجة واقعى و  واحدى برسم. اى خوانندة عزيز،سعى دارم تو را دراين مسير 

تاريخى  همراهى كنم». 

1.   www.irates.am
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اين  سوم  ضلع  ايام،  همين  در 
هرم شجره نويسى هويدا شد. او هانس 
بورس شهروند هلند بود. مرا دادايان به 
او معرفى كرده بود. او در  تماسى تلفنى 
با من با صدايى هيجان زاده گفت: « از 
آشنايى با شما خيلى  خوشحالم. من 
آننا،  خانم  هوسپ،  آقا  دختر  نسل  از 

هستم. متولد كشور اندونزى ام». 
يك  او  كه  شدم  متوجه   بعد، 
مستند  و  كامل  خانوادگى1   تارنماى 
از شاخة هلندى  اميرخانيان ها دارد و 
با دسترسى به منابع هلندى كه دارد 
هر روز عكس ها  و اطالعت مستند و 
از  مى كند.  تارنما  اين  وارد  را  جديد 
نسخة كتابى كه برايش فرستاده  بودم 
در  و  بود  شده  خوشحال  ديوانه وار 
نظر داشت نسخة ديجيتالى آن را در 
 تارنماى خود قرار دهد. تبادل اطالت 
تازه يافت شدة من و او همچنان ادامه 
دارد. او در  گفت و گويى كه دادايان 
در 29 سپتامبر 2015م با وى ترتيب 
داده است، در پاسخ به اين  سؤال كه 

باألخره مليت توچيست؟ وطنت كجاست ؟ اين طور جواب مى دهد: «من دو  وطن دارم، از 
نظر فيزيكى اندونزى است. ديگرى در قلبم جا دارد و آن هم ارمنستان  و آرتساخ است».2 
1.  www.imexbo.nl   
2.   www.irates.am

هانس بورس

 آننا اميرخانيان، دختر آقا هوسپ   
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عصر  پر سرعت ارتباطات زنده بود، سهل تر به اهداف خود مى رسيد و سپاسگزار ما مى  بود.1 
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