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سلیمان،کریم خان زند،نادر شاه افشار،شاه صفی،شاه   طغرا از شاه عباس صفوی،شاه ٢٣غرا فرمان از ط ١٠
به اقامتگاه نمایندگان مذھبی   حسین،فتحعلیشاه قاجار،عباس میرزا نایب السلطنه،علی مراد خان راجع  سلطان

  ه که تا حد امکان تحصیالت الزمو بیگلربیگیان سرتاسر کشور صادر شد  و خلفای مسیحی و سوداگران به حکام
ھجری قمری به  ١٠١١فرامین در سال   ترین را معمول داشته و رضایت خاطر نامبردگان را فراھم سازند قدیمی

مزبور در زمان محمد شاه قاجار بطور طومار با حضور معتمدین دربار مقابله و   صحه شاه عباس رسیده مجموعه
رسیده است اسناد تاریخی زیر را فاضل   مد مھدی بن مرتضی سید الحسینیتھیه شده و نیز بگواھی و مھر مح

خود استنساخ کرده   گونه اسناد دارند،از مجموعه آوری این که اھتمامی خاص در جمع  محترم آقای محسن مفخم
 .اند و ما با سپاسگزاری از ایشان بدرج آن مبادرت میکنیم و برای ما ارسال داشته

  ھای تاریخی بررسی

  فرمان علی مراد خان

وارد حضور و بعرض واال رسانید که بموجب   حکم واال شد آنکه در این اوان عمدة المسیحیه پادری اوانوس حکیم
ایران   انار الّله براھینھم،ھمیشه پادریان فرنگیان و خلیفھا در ممالک محروسه  ارقام سالطین جنت مکین صفویه

ویش بعبادت مشغول و تجار و سوداگران اینطایفه بتجارت قیام و عشور و جا و مکان داشته ھریک برسم و آئین خ
از آنھا مرتکب   اند مشروط بر اینکه احدی متوجھات حسابی خود را مھمسازی عمال خیریت اعمال دیوان مینموده

ھم  امری که خالف تله مقدس اثنی عشر علیھم صلوات الّله الملک االکبر باشد بحسب ظاھر نگردیده احدی را
آنھا  جماعت ارامنه بآنھا ضرر و نقصانی برساند بخالف حساب متعرض احوال  با ایشان رجوعی نباشد و ھرگاه

دو نیکان و جزونت و کنحوجی و اکوستن و غیره که   شوند بعد از ثبوت آن آنھا را ترجمان نمایند و پادریان کرملیان
شیروان و قراباغ و دار السلطنه تبریز و گنجه و نخجوان و قلمرو علیشکی و دار السلطنه  آذربایجان از  از والیت

و سایر ممالک محروسه میباشند و در ھرجا که خواسته باشند توقف   اصفھان و الکاء فارس از شیراز و بندرعباس
ان آمدوشد کرده تعلیم گیرند و سکنی کرده ھریک از ارامنه و عیسویان و اوالد ایشان که خواسته باشند نزد ایش

  چنانچه جماعت مزبوره اموات خود را در مقامی که بجھة مدفون آنھا تعیین  و درس بخوانند نیز ممانعت نکرده
مینمایند بدستور و آئین دین خود برده و دفن نمایند عایق و مانعی جھت آنھا نباشد و امداد و اعانت الزمه درباره 

ظلم و ستم ننماید و در خصوص صدق ادعا و عرض خود ارقام مذکوره   سبت به ایشانآنھا به عمل آمده احدی ن
والیت محروسه در خصوص امر مذکوره   را بنظر رسانند لھذا عالیجاھان بیگلربیگیان عظام و حکام گرام و عمال

ی تجار و مراد مذکوره مقرر شده از آنقرار معمول و عشور متوجھات حساب  بنحویکه حسب االرقام سالطین
 سوداگران را باز یافت و تخلف از فرموده جایز ندارند و در عھده شناسند
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