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سقوط  با  مي دهد  نشان  داران  ماتنا  فارسي  اسناد  و  تاريخ  مطالعه 
ارمنستان  ارامنه،  طوالني  مقاومت  علي رغم  ايران،  در  صفويه  حكومت 
مردم  عمده  بخش  درآمد.  عثماني  نيروهاي  تصرف  به  بتدريج  شرقي 
ظهور  از  و  نبودند  موافق  عثماني  حاكميت  با  ديار  اين  ملكان  و  ارمني 
قدرت نادرشاه و جنگ هاي او عليه امپراتوري عثماني براي بازپس گيري 
عثماني  عليه  نادر  در طي جنگ هاي  مي كردند.  حمايت  قفقاز  منطقه ى 
(1148ه.ق. / 5-1734)، نادر بار ديگر منطقه ارمنستان شرقي را تصرف 
و سرحدات ايران را تا زمان مرگش در سال 1160ه.ق./ 1747م. حفظ 
كرد و با صدور فرامين به كاتيليكوس ارمني اچميازين و ملكان ارمنستان 
شرقي، حكمراني ملكان و رهبري مذهبي كاتيليكوس ارمني را تأييد و 
تنفيذ كرد. حضور  بر منطقه  را  ترتيب حاكميت خويش  بدين  و  حمايت 
خليفه ابراهام كائو غي گوس كرتي در شوري مغان نيز، نه تنها در ثبت 
بلكه  بود؛  مؤثر  يادداشت هاي خود  نوشتن  با  نشست  اين  دقيق  گزارش 
بيانگر تمايالت و مناسبات حكومت نادرشاه و جانشينان او با ارمنستان 
شرقي بوده است. خليفه سيمون كه صحبت خليفه ارمني را درك كرده 

است در باب روابط نادر با خليفه ابراهام مي گويد:
«نادرشاه كه مردي سهمناك و وحشت انگيز بود تا حدي كه سنگ ها 
آنچه  بود و  آرام و مهربان  ابراهام  با خليفه  نامش آب مي شد،  از هيبت 
تقاضا مي كرد انجام مي داد. حتي كساني كه از نقاط دوردست عرايضي 
داشتند، نزد خليفه آمده و با وساطت او موفق به انجام مستدعيات خود 

مي گرديدند. »1 
اقليت هاي  با  او  روابط  حسن  در  نادر  مذهبي  تساهل  شك  بدون   
ديني و مذهبي مؤثر بوده است؛ ولي حمايت همه جانبه ارامنه در جنگ 
ايران و عثماني در ايروان (يقوارد) خود نقطه عطفي در ساماندهي و تنفيذ 
حكومت افشاريه بر منطقه قفقاز، به ويژه ارمنستان به شمار مي آيد. و زماني 
كه خليفه ارمني در تفليس با نادر ديدار مي كند، نادرشاه براي توجه به 
رفاه حال ارامنه سفارش هاي به شرح زير مي دهد: اول آنكه اراضي آن 
سامان لم يزرع نماند. دوم اين كه به ارامنه مقيم عثماني ابالغ گردد حال 
كه صلح و آرامش برقرار شده است از مراوده و تجارت خودداري نكنند. 
سوم نامه اي به همين مضمون به پاشاي ارزروم نوشته شود. ضمنًا در اين 
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احكام و فاقد مهر حكومتي هستند ولي جمله «سواد مطابق اصل است 
و اصل نزد داعي درگاه ضبط است» با مهر تعدادي از مقامات سياسي 
و مذهبي تأييد شده است.  از نكات قابل توجه اسناد فارسي ماتنا داران 
بيانگر  كه  كرد  اشاره  دوره  اين  در  ارامنه  مطالبات  موضوع  به  مي توان 
روحيه مالي و تجاري ارامنه است. بدين صورت كه از نظر تعداد و حجم 
درخواست ها و صدور احكام، نخست  به مباحث و مسائل مالي، تجاري و 
مالياتي توجه شده است و در مرتبه دوم  به حفظ مذهب و كليسا. عالوه 
مانند  مذهبي  اقليت هاي  كه  كرد  اشاره  مالياتي  ميزان  به  بايد  اين،  بر 
ارامنه و كليسا هاي ارمني و موقوفات آنان ملزم به پرداخت آن بودند و 
بنا بر ضرورتي كه در مناسبات مالي و سياسي كليسا و حكومت مركزي 
پيش مي آمد، گروهي از آنان و كليساها ي آنان از پرداخت ماليات معاف 
مي شدند5 و سرانجام بايد گفت كه اسناد فارسي ماتنا داران نشان مي دهد 
استناد به احكام پادشاهان صفوي، در دوره افشاريه و زنديه همچنان براي 
سامان دادن به نظام مالي و اقتصادي، به ويژه سيستم آبياري روستا هاي 
ارمني نشين مورد توجه و تأكيد بود. در مجموع مضامين و محتوي آن ها 

به اجمال به شرح زير است: 
حاشيه سمت چپ فرمان سال 1146 كه خوانا نيست براي  ملك ميانسر 
صادر شده است؛ اما محتوي سند مشخص است كه اعالم خدمت گذاري 
ملك ميانسر و تأييد و تأكيد حكومت از ملك فوق و اقدامات اوست (س.1)6 
سه فرمان بعدي نادر براي ملك داود كشيش روستاي دوشانلو و محال 
خاچين است. ضمن اين كه ابتدا پيشنهاد كمك و حمايت ملك داود مطرح 
است.  يافته  تقرير  ملك  نوشته  باالي  در  نيز  نادر  فرمان  است؛  گرديده 
(س.4،3،2) ممنوع نمودن آزار و اذيت سياهكالهان و عدم طلب اخراجات 
از آنان (س 5) از محمدقلي خان و ديگر عمال الكاي ايروان خواسته شده 
است تا مزاحم برداشت محصوالت سياهكالهان نشوند. (س. 6) تقاضاي 
و  درآمد  انتقال  و  واگذاري  بر  مبني  ارامنه،  خليفه  گوس  گائوغي  ابراهام 
محصوالت دو قطعه باغ و سهم آب قناتي كه در تبريز و ده خوارقان وقف 
اوچ كليسا بود. (س. 7) بيان نام روستا هايي كه درآمد آنان از قديم االيام 
صرف سياهكالهان و كشيشان مي شد. (س.8) ارسال پيشكش و سورسات 
از طرف خليفه ارامنه براي نادرشاه، تقاضاي معافيت ماليات براي اوچ كليسا 
و ديگر ونك ها،  تعيين ميزان پرداخت هاي ديواني ونك ها و متعلقات آنان 

توسط محمد كاظم وكيل مالياتي الكاء ايروان (س. 9)
آزادي و امنيت رفت و آمد سياهكالهان، خادمان و انتقال اموالشان 
(س10) ممنوع نمودن كارگزاران مالياتي از گرفتن حقوق ديواني اضافي 
غيره  و  دكاكين  آسياب ها،  مانند  كليسا  متعلقات  و  سياهكالهان  از  
(س.11) تعيين ماليات قريه دوشانلو و قبارطو و چگونگي اخذ آن (س.12) 
درخواست دو تن از ملكان ايروان به نام هاي يعقوب جان و مكردوم (س. 
13) تعمير كليسا و به صدا درآوردن زنگ كليسا و خواندن دعا، و خريد 
اسب و اشتر و قاطر به قيمت واقعي از ارامنه (س. 14، 15) ارامنه پس از 
مشرف شدن به اسالم ادعاي ميراث و شلتاق ننمايند (س. 16) جلوگيري 
از مسلمان نمودن ارامنه به جبر و ممنوع كردن تغيير دين ارامنه به مذهب 

راستا سفارش هايي نيز به خان ايروان صادر كرده بود. 2 با مرگ نادر و به 
دنبال آن سر برآوردن مدعيان قدرتي كه به استثناى كريم خان زند، توان 
حكومت بر اين مرز و بوم را در شرايط بحراني نداشتند، سبب مي گردد  
نه تنها فرامين حكومتي در خصوص ارمنستان كوچكتر و ساده تر گردد؛ 
بلكه نفوذ ايران نيز در اين منطقه رو به ضعف رود. فرامين فارسي ماتنا 
اهميت  ارمنستان  و  ايران  سياسي  تاريخ  از  بخش  اين  تبيين  در  داران 

فراواني دارد. 
خطي  نسخ  و  ماشتوس  «موسسه  قديمي  خطي  اسناد  جمله  از 
قديمي» احكام و فرامين فارسي است كه از طرف حكام و پادشاهان 
ملكان  تقاضاي  به  نيز  احكام  اين  از  تعدادي  است.  شده  صادر  ايران 
ارمني و يا در جواب كاتيلكوس ارامنه صادر شده است. دو جلد اول از 
اين مجموعه اسناد و فرامين كه از ورود اسالم به اين منطقه تا پايان 
حكومت شاه صفي را شامل مي شود، توسط پاپازيان بازنويسي و چاپ 
جلد  است.  شده  برگردان  نيز  ارمني  و  روسي  زبان  دو  به  و  منتشر  و 
سوم نيز  شامل فراميني است كه از پادشاهي شاه عباس دوم تا پايان 
حكومت صفوي  را در بر مي گيرد و به كوشش« ك.پ. كستيكيان»3  
بازنويسي و به دو زبان انگليسي و ارمني ترجمه شده است. جلد چهارم 
اين مجموعه نيز به كوشش كستيكيان بازخواني و به زبان هاي ارمني و 
انگليسي برگردان شده است و شامل فراميني از 1146ه.ق. / 1734 م. 
الي 1211ه.ق. / 1797 م. مي باشد در اين مجلد از متن فرامين فارسي 
56 سند بازخواني و منتشر شده است كه صادر كنندگان آن عبارتند از: 
نادرشاه افشار، رضاقلي ميرزا، ابراهيم شاه، آزادخان افغان، محمدحسن 
خان، كريم خان، آقا محمد خان، هراكلي دوم (حكمران گرجستان) و 

فرزدش گئوركي ميرزا. 
چنانكه بيان شد اين كتاب به دو زبان ارمني و انگليسي تدوين گرديده 
ارائه  فوق  زبان  دو  به  فقط  نيز  كستيكيان  مقدمه  و  توضيحات  و  است 
زبان  به  بازنويسي آن ها  و  اينكه تصوير سند  به  توجه  با  اما  شده است؛ 
فارسي در ادامه ارائه شده است؛ براي پژوهشگران فارسي زبان هم قابل 
استفاده است. هرچند پسنديده تر اين بود كه مقدمه و توضيحات كتاب به 
فارسي برگردان مي شد و اين اقدام مسلمًا بر ارزش و اهميت آن مي افزود. 
را  ديواني  مهم   اصطالحات  و  لغات  توضيحات،  بخش  در  كستيكيان 
شرح داده است. وي در توضيح اين كتاب در قياس با مجلدات پيشين 

مي گويد:
«فرامين اين جلد كوتاه تر است و در روش و زبان از ابداعاتي برخوردار 
است و عاري از مثال، فتوي و تصميمات ديوان الصداره يا ديوان شرع 
مي باشد. كه آن نيز نتيجه تغييرات اجتماعي ـ سياسي و تضعيف موقعيت 
مقامات عالي مذهبي در اين مرحله از تاريخ ايران است. مهر شاهان و 
مدعيان سلطنت نيز در اين دوره تغيير كرده است. »4 اين در حالي است 
مجلدات  از  فرامين  متن  بازنويسي  و  بازخواني  روش  نظر  از  محقق  كه 

پيشين پيروي كرده است. 
بخشي از اسناد فرامين اصلي هستند و بخشي نيز استنساخ فرامين و 
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فرنگ (س. 17و 18) عدم مزاحمت براي ارامنه اي كه به تشويق خليفه 
اوچ كليسا از قلمروي عثماني مهاجرت نموده و در روستاي ارمني نشين 
ارمنستان شرقي اسكان داده شده اند. (س. 19) عدم دخل و تصرف در 
مذهب ارامنه و آزادي عمل در آداب و قوانين مذهبي خود (س.20) تغيير 
محل اقامت راهدار از ايروان به مكان اولي (س. 21) جلوگيري از مطالبه 
خودسر غازيان و حكام از رعاياي خليفه اوچ كليسا (س.22) ممنوع كردن 
در  راهداري  اقامت  (س23)  ارامنه  مذهب  تغيير  براي  فرنگيان  فعاليت 
ايروان؛ و افراط در شرب شراب و اجحاف به رعاياي اوچ كليسا (س. 24) 
اجبار (س. 25)  به  به شروان  ديزاق  از  ارمني  انتقال ملك  از  جلوگيري 
معاف نمودن قريه قره كليسا و زمين هاي موقوفي اوچ كليسا و قره كليسا 
از پرداخت ماليات ديواني و عدم ممانعت سياهكالهان كليساي مزبور به 
هنگام رفت و آمد براي انجام بعضي امور به اطراف (س.15 .27، س. 

(45،47 ،44 ،39 ،28 ،35
و  خانواده  با  االسالم  جديد  ارامنه  گفت وگوي  و  نزاع  از  جلوگيري   
اقوام خويش (س.28) اجحاف و زيادتي نكردن به تعدادي از قراي اوچ 
كليسا در زمينه گرفتن حقوق ديواني (س. 45) ممنوع نمودن مسلمان 
اجبار (س.30) ممنوع نمودن دخالت شيخ  به  ارامنه  كردن دختر و پسر 
االسالم و قاضي ايروان در امور شرعي ارامنه ـ نكاح و طالق. (س31) 
ممنوع نمودن گرفتن راهداري و مطالبه اسب چاپاري از عمله و خادمان 
 (48 و   43 (س32،37،  مي روند  آن  زيارت  به  كه  كساني  و  كليسا  اوچ 
تعيين پنجاه تومان تبريزي مواجب ساالنه  براي شاه نظرخان ملك ورنده. 
اوچ  خليفه  دستورات  انجام  بر  تأكيد  و  كليسا  اوچ  خليفه  تأييد  (س.33) 
كليسا توسط سياهكالهان و ارامنه. (س.34) معاف نمودن قريه اوچ كليسا 

از عوارضات، صادرات و ماليات به هر اسم و رسمي كه باشد. (س. 40 و 
41) توجه دادن بيگلر بيگي چخور سعد به دستورات پادشاهان سلف در 
جهت بهبود شرايط خليفه اوچ كليسا و ارامنه ايروان (س. 42و 47) تقسيم 
مطالبات  دريافت   349 الي   346 صفحات  (س.46)  كليسا  اوچ  آب  نهر 
مي توان  محتوي  و  مضمون  نظر  از  كه  است  زند  خان  كريم  از  ارامنه 
فرمان هاي  به صورت  اين  از  پيش  كه  است  مواردي  همه  شامل  گفت 
جداگانه در اسناد پيشين آمده است. با مرگ خليفه يعقوب، خليفه سيمون 
از كريم خان  را در يك فرمان  ارمني  ايرواني همه تقاضاهاي جامعه ى 
دريافت نموده است. (س. 49) ممنوع نمودن انتقال غله از نخجوان (س. 
50) ارسال پيشكش براي كريم خان زند توسط خليفه سيمون (س.51) 
توجه به رفاه حال ارامنه و خليفه اوچ كليسا (س53و 54) مطالبه نكردن 
ماليات غيرقانوني از اهالي اوچ كليسا و برقراري روابط دوستانه با خليفه 

اوچ كليسا (س.55).
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