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فرمان ھمایون شد آنکه چون درینوقت پادریان پا برھنه کرملیان سوادپر و آنچه شریف نواب خاقان رضوانمکان را 
شرف صدور یافته و بمھر مرحمت و غفران پناه میرزا حبیب اله صدر  ١٠٣٨لمرجب سنه که بتاریخ شھر رجب ا

آشیان بتاریخ شھر جمادی   رسیده و ابراز نمودند مصداق آنکه چون رقم اشرف نواب فردوس مکان جنت  سابق
ی عز صدور باسم مرحوم میرزا محمد وزیر سابق دار السلطنه اصفھان در باب پادریان فرنگ ١٠٧١الثانی سنه 
که آب روان داشته   پادریان مذکور خانهء که آب روان داشته باشد میخواھند میباید که دو باب خانه  یافته که چون

باشد در جوار یکدیگر بوده باشد جھة ایشان تعیین نماید که در آنجا ساکن بوده باشند و در نیوال پادریان پا برھنه 
را بنظر اشرف   اند،رقم شریف نواب جنت آشیانی ار السلطنه اصفھان متوطنپاپای رومه که در د  کرمیلو منسوبان

درآورده استدعای امضاء ھمایون نموده جا و مقامی که وزیر سابق مزبوره در زمان نواب فردوس مکانی جھة 
دارند،بدین و   اند گذارد که ساکن بوده باشند و در معبدی که تاریخ تا حال در آنجا ساکن  ایشان تعیین کرده و از آن

نرساند و موتی خود را در ارض اموات بیصاحب که در   آئین خود بعبادت مشغول بوده احدی مزاحمت بحال ایشان
کامیاب ھمایون   اند،بدستور دفن نمایند و درینباب استدعای امضای نواب که دفن مینموده  حوالی مدفون ارامنه

ی آخره ممضی و منفذو و مقرر فرمودیم که وزیر دار السلطنه اصفھان نموده بنابراین پروانچه مسطور را من اوله ال
ایشان نرساند و در   و مدلول آن عمل نموده از آن تخلف جایز ندارد و احدی مزاحمت بحال  در جمیع ابواب بمضمون
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قدس مکان،که بتاریخ شھر رمضان المبارک   حکم جھانمطاع شد آنکه چون رقم اعلیحضرت خاقان طوبی آشیان
  و وزراء و عمال بدانند که پادریان کرملتآنکه بیگلربیگیان عظام و حکام   عز صدور یافته تا مضمون ١٠٩٠سنه 

و مابین خود بمراسم عبادت قیام   سفیدپوش را مرخص فرمودیم که در ھرجا که اراده داشته باشند توقف و توطن
مطلع گردند مانع و مزاحم ایشان نشده بھیچ وجه من الوجوه مزاحمت   و اقدام نمایند چون بر مضمون رقم اشرف

ه در ھرجا که خواھند توطن نموده مرفه الحال برسم و آئین خود بعبادت دوام دولت بیزوال نرسانند و گذارند ک
راد،ایلچی پادشاھان فرنگ استدعا نموده که امضاء  کن  اشتغال نمایند و رعایت و مراقبت کنند درینوقت پادری

ویان نزد ایشان نگردد بنابراین اشرف صادر و مقرر گردد که پادریان مزبوره را احترام نموده،احدی مانع تردد عیس
درباره جماعت مزبوره ممضی و منفذ دانسته از مدلول و   مقرر فرمودیم که رقم مطاع مزبور را من اوله الی آخره

مضمون آن عدول و انحراف نورزند و پادریان مزبوره را احترام نمایند و از فرموده تخلف نورزند و در عھده شناسند 
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