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مقذمه

ی وووا جووو بهحووكيه وووكآ٤ال

بیوووا جووو واموه کووی کووى بووال

ی يووواؾ جوووو موووووه قم وووو

شوم وووا جووو ویىووث بووك لبوواو

ی کاقگٍووای هكچووه هىووحىؿ

وووا جووو کلیووؿ هكچووه بىووحىؿ

ۻ

ه و قه وىانهای ؼیك وؿيً ؾق ٘ول جاقيػ بوؾه وؿ .وىانهايی کوه بوه
مووكؾ ؼووؿمث میکكؾوووؿ م مووكؾ ق ؾموووث ؾ ٌووحىؿ .و١یٍووان ؾق
بكآمقؾهکكؾن ویالهای ٍ٬ك ک ؾقآمؿ شام١ه بوؾ .بك ی ؼؿمث به مكؾ با
هميىووۀ ٌؽّووی ؼووويً ،موواکىی ه آووون آ و وواق ،بی اقوووحان،
کاقم وىك  ،مىصؿ ،م ظولۀ ٠ل یه ظؿ خ کكؾه م آنها ق م ٧٬بك موكؾ
کكؾه وؿ جا با گفق لمان يه مواکه م مىوا ٟ٨آن ؾووث ووا هین وی٩حوؿ م
شام١ه ه و قه ل آنها وح٩اؾۀ ماؾی م م١ىوی ب كؾ .ل حه ب اوؿ که ؾقباقه
بكؼی ل مو ل م٩٬ی بايؿ گ٩ث :܅گويا ِوقت م٧٬بوؾوً ماوىؿ ٠٭ايؿ
مكؾ يه لمان ذابث و وؾ .ل يه شهث ملک ؼاِه بكؼی ٌؿه وث܄.
ل ش لۀ چىیه وىانهايی میجوو ن ل ؼاووؿ ن وحٝوا مليكی ووا بوكؾ.
ؼاوؿ وی که ؾق ؾمقۀ ٬اشاق م پهلوی مىٍؤ ؼیك ت م بكکات بوؾوؿ م هىول
ه شام١ه ل مو٬و٨اجی که ل آنها بكشای ماوؿه وث ،بهكهمىوؿ ووث.

ۻ .وٝوووامی ،ؼ ىوووه :لیلوووی م مصىوووون ،بؽوووً  :۰بوووه ووووا يووومؾ بؽٍوووايىؿه.
ٔٓhttps://ganjoor.net

8

سنذگینامه و خذمات خانذان انتظاموسیزی در دوره قاجار و پهلىی

ؼاوؿ ن وحٝوا مليكی و١یٍوان ؾق ک وک م يواقی ؾ ؾن بوه وىوانهای
بیبٕا٠ث بوؾ.
ؾق ووٌحاق ظأك ،بىیاق مؽحّك ،به م١ك٨ی ٨ك ؾ وكٌىان يه ؼاوؿ ن
ّ
ٔمیكل مووی مليك ج٩كٌی ،میكل ٠یىی ؼان مليوك ،وویؿ ٠ؿ لله ؼوان
ّ
وحٝا لىوولٙىه ،ووویؿمع ؿ وحٝا لىوولٙىه یبیىٍوو١لیی ،ووویؿ ٠ؿ لله
ّ
وحٝا مليكی ،ویؿوّك لله وحٝا مليكیٓ م بیان ؼؿمات آنها ؼوو هی
پكؾ ؼث.
و١ی ٌؿه ووث ل کحا هوا م مىواب ٟم١ح وك جواقيؽی ووح٩اؾه ٌووؾ܆
ه آووون کحا هووای مع ؿظىووه ؼووان م٭ووؿ مك ٤ووه ی مل٭ووب بووه
ِىی ٟلؿمله م وپه ٠ح اؾ لىلٙىه .ه آىیه به٠ىو ن جاقيػ ٌ٩اهی ،ل
مّاظ ههايی ویم وح٩اؾه ٌؿه وث.
چیىً م جكجیب بؽًها م ّ٨لهای کحا ظأك ،ه اوىؿ کحا ܅بیان
ش الی لوؿگاوی میكل مووی مليك ج٩كٌی ،میوكل ٠یىوی ؼوان مليوك،
ّ
ویؿ ٠ؿ لله ؼان وحٝا لىلٙىه ،ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه ٔبیىٍ١لیٓ،
ّ
ّ
ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی ،م ویؿوّك لله وحٝا مليكی܄ وث.
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مقذمه

ؾلیل وگاقي کحا ظأك آن بوؾ که بوه ووىؿها م جّواميك شؿيوؿی ل

٘كي ٫والمان وىاؾ ملیۻ م ٤یكه ؾوث يا٨حی م الل ؾ وىحی کوه ووىاؾ
شؿيؿ ق ؾق مص و٠ه ی بهِوقت کحا وگهؾ قی کىی .
ؾقباقه يه ؼاوؿ ن ظك ٦بىیاق وث م آوآه کوه با٬یماووؿه بویً ل آن
وث که چاپ ٌؿه وث :܅وؽىان موه ؾق يهبواقه هىوول ؼوا ووث.
ؼووی وث که بىی ماوؿه جا ٌیك ٌوؾ .میوه ی وث کوه بايوؿ آن ق بوه
ؾوث چیؿ وه پؽحه م لبگم ن که ٌاغها ق وىث گیكؾ م ؼوؾ بی٩حؿ܄.
وىاؾ م جّاميك بىیاقی ل ؼؿمات يه ؼاوؿ ن بهؾوث آمقؾه يو  .گوك
ؼال ٫قظ ان جو٨ی ٫ؾهؿ ،بهمكمق ؾق ٬الب م٭اله يا کحا مىحٍك ؼو هی
کكؾ.
قملی که قمض ؾ مه  ٠ك قها کىؿ يه ؼواک جیوكه بىؿ ل بىؿ شوؿ کىؿ
يوا ق وگهؾ ق جو يو ان آن کىوی که يه ؼٗ مه بؽو وؿ م بك مه ؾ٠ا کىؿ
ا ا
ُ
ا
و ما تىفیقی اّل بالله و علیه تىکلت و إلیه اویب
مىصىض ضضیسی پپژوهطگط تاضید  /علی قىبطیان
تهطان  /مقبطه عیسی ذان وظیط
8:آبان@@ / 8:میالز پیامبط اکطم

و امام صازق

1. Iran National Documents Archive.
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فصل اول :میرزا مىسی وزیر تفرشی

می محولؿ وال  ٬ ۰۰۹۸كی وث٨ .كلوؿ میكل بو ل٭اوو م پوؿق میوكل
٠یىی مليك م ویؿ ٠ؿ لله ؼان وحٝا لىلٙىه وث.

ِس َمتها

مىووحو٨ی کوول ،پیٍووکاق ؾ ق يووی ،ل ٕ٠ووای مّوولعثؼاوه ،مليووك

ؾ ق لؽی٨ه.
خذمات

ل ٓ٧مىصؿ میكل مووی ؾق جهوك ن ،ؼیابوان واِكؼىوكم ،کوچوۀ پلوۀ
ووقملؼان قمبهقمی مىصؿ شام .ٟؾق بكؼی ل مىاب ٟل مىصؿی با وا
ّ
ه
 ٠ؿ لله ؼان ؾق بال ق جهك ن وا بكؾه ٌؿه ووثٜ .واهك ه ویه مىوصؿ
ّ
میكل مووی وث که به وا ٨كلوؿي ویؿ ٠ؿ لله ؼو ووؿه ٌوؿه ووث.
ل حه يه مٙلب ؾق ظوؿ ٨كٔویه ووث م ذ وات آن ویوال بوه جع٭ی٭وات
کحابؽاوه ی م میؿ وی ؾ قؾ:

ّ
܅ ل مىصؿووو مؿقوووۀ میووكل مووووی ٔ ٠ؿ للووه ؼووانٓ بووه٠ىو ن يکووی ل
ٌاؼُجكيه مىصؿو مؿقووههای ؾمقۀ ٬اشواق ووا بكؾه ووؿ.ۻ م و٭ووي

ۻ .مع ؿقٔا ب اویان م کوقي مؤمىی م ظىیه ولٙانل ؾه ،بكقوی وووآمقی م جعووالت
جمئیىات م و٭وي کاٌیکاقی مىصؿ_ مؿقوههای ؾمقۀ ٬اشاقَ ،܂۽.
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بهکاق ق٨حه ؾق آن ق چىیه گ٩حه وؿ :وگووق ،گول ووكغ م لو و ،٫م گول م
گلؿ ن.܄

ۻ

ٓ کاقم نوك ی میكل مووی مليك ؾق ٬مميه.
پٓ آ و اقی بومق ؾق ٌوهك جهوك ن ؾق آؼوك ؼیابوان وویكمن شىوب
مامم ؾه ویؿ وو ا٠یلٌ .وىیؿهها ظواکی ووث کوه ظوكي آ و واق ل
مو٬و٨اجً بوؾه م م ٧٬بك موق ؼیك ٌؿه بوؾ.
می ؾق ٌووب وووولؾه معووك وووال  ٬ ۰۰۸۰ووكی ؾق وووه  ۸۳وووالگی
ؾقگفٌث م ؾق ٬ى ث ٌك٬ی ِعه ظٕكت ما ظىویه

موؿ٨ون

ٌؿ.

ۻ .مع ؿقٔا ب اویان م کوقي مؤمىی م ظىیه ولٙانل ؾه ،بكقوی وووآمقی م جعووالت
جمئیىات م و٭وي کاٌیکاقی مىصؿ_ مؿقوههای ؾمقۀ ٬اشاقَ ،܀۾.
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فصل دوم :میرزا عیسی خان وزیر

ّ
می ٨كلوووؿ میووكل مووووی مليووك ج٩كٌووی م بووك ؾق ووویؿ ٠ؿ لله ؼووان
وحٝا لىلٙىه وث .وىب ٠یىوی ؼوان مليوك بوا  ۰۹م ووٙه بوه موا

ليه ل١ابؿيه

میقوؿ .ووص ٟمهوك میوكل ٠یىوی ،܅ ٠وؿه لك شوی

٠یىی لعىیىی܄ وث که وٍان ل واؾ ت بوؾن می ؾ قؾ.
٨كلووؿ قٌوؿ ـکووق
ؾق ؼاوؿ ن مليكی قو بك يه بوؾه که وا پؿق بك ی
ِ
وحؽا میٌؿ܆ لف میكل ٠یىی ؼان مليك بمق جك ل ؾم بك ؾق ؾيگوكي
ّ
ٔویؿ ٠ؿ لله ؼان وحٝا لىلٙىه م ویؿ ظ ؿٓ بوؾه ووث .ليوك میوكل
مووی وا پؿق ؼويً ٔمیكل ٠یىیٓ ق قمی می گف ٌحه بوؾ.
ب١ؿ ل و ٝلؿمله ،میكل ٠یىی ؼان مليك قئیه و ٝیه ٌؿ م بك يک ٠ؿه
ل ٨ىك ن قٌؿ م قِؿباٌی م ؾ قم٤وه م ووايك ٠وو ملی کوه آووايً م
مىیث ٌهك ق جؤمیه م با محؽل٩وان ؾق م واقله بوؾووؿ ،قياووث ؾ ٌوث.
يٍان ل مىحو٨یان ٝ٠امی بوؾ که به ؼٙا شىابی ٨حؽاق يا٨حه بوؾ م ل
ٕ٠ای مصله جع٭ی ٫ؾملحی بوؾ.
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ؾم جه ل قشال باو٩وـ ؾمقه ٬اشاق ؾق ٠هؿ واِك لؿيه ٌاه ،میكل يووو٧
آٌحیاوی ٔ ٓ٪۰۴۱۴- ٪۰۰۰۷م میكل ٠یىی ؼان مليك ج٩كٌی ٔمحو٨ای
 ٓ٪۰۴۰۱هىحىؿ .میكل يوو ٧مل٭ب بوه مىوحو٨ی ل الک م ل شىواض
معاٝ٨هکاق ؾقباق ٬اشاق م ل مؽال٩وان میوكل ظىویهؼان وپهىواالق م
ِیظات م بوؾ .میكل ٠یىوی وايب لعکوموه جهوك ن ٔمل قت جهوك ن م
پیٍووکاقی ظکومووثٓ م قياوووث ؼالّووصات م مل قت م پیٍووکاقی
ٔم١اموثٓ کامك نمیكل وايب لىلٙىه مىّو ٌؿ.
با جوشه به وىاؾ بهؾوثآمؿه ،يوه ؾم ٌؽّویث ،ق بٙوه ؼويٍواموؿی
ؾ ٌحه م ؾق بكؼی ل موق کٍوق ،مٍاقکث م ه کاقی ؾ ٌوحه وؿ .میوكل
يوو ٧آٌحیاوی م میكل ٠یىی ؼان مليك ؾق ؾقباق ظٕوق ١٨الی ؾ ٌحىؿ.
با جوشه به ؼويٍاموؿی و ی ٔمیكل ٠یىی ٌوهكؼو هك میوكل يووو٧
بوؾٓ که با يکؿيگك ؾ ٌحىؿ ٘ ،ی١ی بوؾ که ١٨الیثهای مٍوحكکی بوا هو
ؾ ٌحه باٌىؿ يا ظحی مؤٟگیكیهای ویاوی م ظؿی ؾ ٌحه باٌىؿ.
میكل ظىه مىحو٨ی ل الک٨ ،كلوؿ میوكل يووو ٧آٌوحیاوی ووث .ل
آوصايی که میكل ٠یىی ؼان مليك ٨كلوؿی وؿ ٌحه ووث ،ؾ ق يوی ي ل
٘كي ٫ه ىكي به میكل ظىه قویؿ܆ ليك ه ىوك میوكل ٠یىوی ٠ ،وه
میكل ظىه مىحو٨ی وث.
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میووكل ظىووه مىووحو٨ی ل الک )۰۴مهووكٌ۳– ۰۰۵۳ووهكيوق ٓ۰۴۰۰ؾق

آٌحیان به ؾویا آمؿ .می م١كم ٦به ܅آ٬وا܄،ۻ ؾملح وكؾ يك ووی م پوىس ؾمقه
وؽىثمليك يك ن ٔقئیه لولق ءٓ ؾق ٔ
ؾمقه ٬اشاق م يک ؾمقه وؽىثمليك
ه
يوووك ن ؾق لموووان وووولٙىث قٔاٌووواه بووووؾ ٔش ١وووا ٌوووً ؾمقهٓ.
مىحو٨ی ل الک ،ل م١ؿمؾ قشال ٬اشاقی بوؾ که ومؾ قٔاٌواه ظحوك
ؾ ٌث.
میكل ظىه ٨كلوؿ میكل يوو ٧آٌحیاوی م ٌوکك ؼواو بووؾ .ؼاووؿ ن م
بیً ل يک ٬كن م٭ا م ل٭ب مىحو٨ی ل الکی ٔمليك ؾ ق يیٓ ؾ ٌحىؿ.

ۻِ .اؾ ٪ظٕكجی ،قشوال م مٍواهیك آٌوحیانَ ،܂ۼٔ .م٭ؿموۀ مع وؿ بك هی باووحاوی
پاقيمیٓ
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ٌىاوه وىؿ

۰۹۵/۰۰۴۳ :

٠ىو ن

 :پكؾ ؼث ظىا ؼالّصات م ؼىؿ٪

مىٍؤ

 :بیوجات

09

جووواقيػ  /ؾمقه  ۰۰۸۳ :
.٪
يصاؾ
مٍؽّووووات َ۰ :.
ٜاهكی
ؾ مىه م معحو  :ج٭أووای میووكل ٠یىووی م ىووی بووك پكؾ ؼووث ظىووا
ؼالّووووصات م ؼىووووؿ ٪م وووووحؿ٠ای م١ووووا٨ی ل
ؼؿمث ۰۰۸۳
.٪
جوِی٩گك

 :مليك٠ ،یىیبهمووی ۰۴۰۱ - ،
.٪

جوِی٩گك

 :بیوجات

جوِی٩گك

 :مؿيكيث مالی  /بوؾشه  /ق ٔوی  ٠وومی  /ؾقؼو ووث /
٬اشاقيه

جوِی٩گك

 :جهك ن

مكکم وگهؿ قی  :آقٌیو ملی يك ن
وىؿ
ٌىاوه وىؿ

 :۾۽ۼۼ /
ۿ܃ۼ

معل ؾق آقٌیو ۴۰۹ :آ۵آق۰
ٌ اقه ٨یً

۱۱۱۳۱۱۰۹ :
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وىؿ بك ی  ٬ ۰۰۸۳كی وث .با جوشه به يىکوه میوكل ٠یىوی ؾق ۰۴۰۱
 ٬كی ل ؾویا ق٨حه وث ،م١لو میٌوؾ که وىؿ  ۰۳ووال  ٬ول ل م٨وات
٠یىی مليك ِاؾق ٌؿه وث.
ذىاوص سىس
٠كيٕه به ج ا قویؿه بوؾ که میكل ٠یىی آمؿ با گكيه م ل قی م ٠صوم م
لعاض م لح ان که  ٬له ٠ال قمظىا٨ؿ ه مك جّؿ ٪ب٩كمايىؿ بوه ؼوا٘ك
م اقک هیچ وكویؿ کوه کویه ؾيوو ن ؾق ووك مووث م گوك قملی  ٠ول
ٔكقی به ؾيو ن ٍ٠ايك ؼو هؿ ٌؿ܆ ؼو ه ل  ٠ل ؼالّه م ؼو ه ل کواق
ؼىؿ ٪ظىوا ؼووؾي ق ٌىوحه م ق٨حوه ؼو هوؿ بووؾ ؾق ِووقجی کوه
ؼوووؾي بووا يووه ظووو ل م ب وا ٠صووم وووحؿ٠ای م١ووا٨ی ؾ ٌووحه باٌووؿ.
ّ
نٌاء للهج١الی ٬ .له ٠ال قمظىا ٨وؿ ه ل قمی جٕ٩ول م مكظ وث م ق
جّؿي ٫می٨كمايىؿ .المك ال ٬ول مٙاٞ

بخش اول :دوره قاجار
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ِس َمتها

مل قت جهك ن ،قياووث ؼالّوصات ،م مل قت م پیٍوکاقی ٔم١امووثٓ
کامك نمیكل وايب لىلٙىه.
خذمات

ل ٓ٧مىصؿ م ظوله ٠ل یه ٠یىی ؼان :بىای مىصؿ م ظوله ٠ل یوه ؾق
ؼیابان ٌواهپوق جهوك ن ٔمظوؿت وویمیٓ ليوك چهواق ق ه ظىوهآبواؾ
قمبهقمی ؼیابان بهٍث وث کوه ل ذلود ؾ ق يوی میوكل ٠یىوی مليوك
واؼحه ٌؿه وث .میكل ٠یىی مليك ؾق ل ميۀ ٌ ال٤كبی ه یه مىصؿ
مؿ٨ون وث .ؾق بالوالی ،ظوله ٠ل یه ل بیه ق٨ث .ه کىون مىصؿ م
م٭ كه ٠یىی ؼان مليك ل ه شؿ بوؾه م وكپكوث م٭ كه ،آ٬ای مىّووق
قٌیؿی ٔ٨كلوؿ ٠لیبابا قٌیؿیٓ وث.

ٓ بی اقوحان مليكی :يه بی اقوحان مكبوٖ به ؾمقۀ ٬اشاق ووثۻ م ؾق

جهك ن ؾق ؼیابان ملیّ٠ك ،ليك چهواق ق ه ش هووقی معلوۀ ظىوهآبواؾ
وث که ل ذلد ؾ ق يوی میوكل ٠یىوی مليوك وواؼحه ٌوؿه ووث .يوه
بی اقوحان ؾق وال  ۰۴۷۷جعث ٌ اقۀ  ۰۴۸۴به ذ ث آذاق ملی قوویؿه
ّ
وث .يه بی اقووحان بهؾووث آيث للوه ٌویػ هواؾی وص آبواؾی ؾ قه
میٌؿ٠ .یمه ٠لی ک ك ؾهؽؿ  ،ل ٌاگكؾ ِن ٌیػ هاؾی ،ؾقبواقۀ مٔوٟ
و٧واک م ووءمؿيكيث بی اقوحان ب١ؿ ل مك ٌیػ هاؾی ،گويؿ:

ۻ .ؾ قيوي ٌه الی ،قم يحی ل جهك ن ٬ؿي  ،زۻَ ،ۺ܃ۻ.
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܅مكيٓؼاوه ی ق مكظو ظاز ٌیػ هاؾی مصحهؿ واؼث م مو٬و٨واجی
ه بك ی آن م١یه کكؾ که ه یٍه يالؾهو٩ك مكيٓ ؾق آوصا بىحكی باٌىؿ.
جا لماوی که ظاز ٌیػ هاؾی ؾق ٬یؿ ظیات بوؾ ،مكيٓؼاوه به يالؾهو٩ك
مكيٓ ٠اؾت ؾ ٌث܆ ما ه یهکه ظاز ٌیػ هاؾی مكظو ٌؿ ٘وی
مؿقوه به پىوكي گ٩حىوؿ :موا م٬حوی جوو ق آ٬وا مویؾ وی کوه مو٬و٨وات
مكيٓؼاوه ق ؼكز ما کىی .ظاال ب یىیؿ يوه پىوك ؼلو ٧قٌوؿ ٌویػ
هاؾی چه کكؾ .ماه مل يک و٩ك ل مكيٓها ق ک کكؾ .ماه ؾم ؾمجا ،ماه
وو وهجا ،ماه چهاق چهاقجا م ه یه٘وق جا ظاال که ج١ؿ ؾ مكيٓها ؾق
ُ
يه مكيٓؼاوه به پىسو٩ك قویؿه م به ظىه جؿبیك م ،آن پىسو٩ك هو جوا
پىسماه ؾيگك مشوؾ وؽو هىؿ ؾ ٌث.܄

ۻ

پٓ ق ٔی مو٬و٨ه ؾق ٌحهاقؾ٬ٔ 2كيۀ مك ؾجپهٓ.

بك وان وىؿهای م٩٬ی که ؾق کحابؽاوۀ ٌؽّی آ٬ای مىّووق قٌویؿی
موشوؾ وث ،بكؼی ل مو٬و٨ات میكل ٠یىی مليوك ؾق ٌوحهاقؾ م ٬كيوۀ
مك ؾجپۀ ٌهكوحان کكز وث .مؿيك کل وىاؾ ذ حی والمان م٬ا ٦م موق
ؼیكيه کٍوق ،ظصث الوی م ل ىل یه ژؾقی٠ ،ی کكؾ:
ؼف وىؿ مو٬و٨ه میكل ٠یىی مليك ؾق ق وحای وىؿؾ ق کكؾن مو٬و٨ات
جاکىون ؾق وٙط کٍوق بیواب٭ه بوؾه وث ...با ِؿمق وىؿ مالکیث
ۻ٠ .لی ک ك ؾهؽؿ  ،چكوؿ م پكوؿَ ،ۻۻ.
ۼ .ؾ قيوي ٌه الی ،قم يحی ل جهك ن ٬ؿي  ،زۻَ ،܃܂ۻوۺ܃ۻ.
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میكل ٠یىی مليك ،بیً ل  ۴۱۱ق ٬ه ؾق ٌهكوحان ٌحهاقؾ وىؿؾ ق
ؼو هؿ ٌؿ که با جّال ق ٬ات به ِل وىؿ ؾق واماوۀ شام ،ٟيه
مؤو ٞبه ذ ث ؼو هؿ قویؿ .مىاظث يه مو٬و٨ه که به وا میكل ٠یىی
مليك به ذ ث قویؿه وث ،ؾم میلیون م چهاقِؿ م هٍحاؾ م پىس هم ق
محك مكبٔ ٟبیً ل  ۰۳۸هکحاقٓ وث .به ؾلیل يىکه مالکیث آن ًٌ
ؾ وگ م ٠كِه م ٠یان آن م٩٬ی وث ،ؼف يه وىؿ بك ی والمان
م٬ا ٦م موق ؼیكيه بىیاق مه م قلٌ ىؿ به ٌ اق میقمؾ م قلي
قيالی يه مو٬و٨ه بىیاق باال ،قلٌ ىؿ م ٌامل بؽًهای مىکووی م
جصاقی م لق ٠ی وث ...بىا به ٜهاق وكپكوث ؾ٨حك و ايىؿگی م٬ا٦
ٌحهاقؾ ،ویات يه م  ٧٬ؼیك وؿيً ،ک ک به هميىههای ظولۀ ٠ل یه،
يصاؾ مىصؿ ،بكپايی مك و
ویالمىؿ میباٌؿ.

ۻ

قمٔهؼو وی ،م ک ک به ٨ك ؾ

تٓ بی اقوحان ق لی.

خٓ ٬ىات وك مليك ٔ٬ىات میكل ٠یىوی مليوكٓ.ۼ ؾق جهوك ن ؼیابوان

مظؿت ویمی ،ؼیابان مهوؿیؼاوی ،کوچوۀ لبجٍوىه ٔظواال ووامً
ٌهیؿ ظیؿقی وثٓ٬ ،ك ق گك٨حه وث.
زٓ گىحكي ٌهك جهك ن م ظؿ خ ؼىؿ.٪
1. https://alborz.oghaf.ir.
ۼ .ؾ قيوي ٌه الی ،قم يحی ل جهك ن ٬ؿي  ،زۻَ ،܃܂ۻوۺ܃ۻ.
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چٓ ک٩الث مؽاقز معّین.
ؾق وال  ٬ ۰۴۰۱كی مبا جهك ن ق ٨ك گك٨ث م ج١ؿ ؾ بىویاقی ؾق هوك قمل
شان ؼوؾ ق ل ؾوث میؾ ؾوؿ .میكل ٠یىی مليك م٭یؿ بوؾ که شىاؾ بوا
آؾ کامل ویمی ٔ٤ىل م ک٩هٓ ؾ٨ه ٌووؿ م ج١ؿ ؾ لياؾ مكؾگان ماوٟ
ه
ل يه  ٠ل وٍؿ م ؼوؾي ٌؽّا وٝاقت میکكؾ جوا جؽل٩وی ِووقت

وگیكؾ .میكل ٠یىی شاوً ق ؾق يه ق ه ٨ؿ کوكؾۻ م بوك ذوك مبوا ،ؾق ۰۰
ِ٩ك وال  ٬ ۰۴۰۱كی ؾقگفٌث.

ۼ

ۻ .مّاظ ه با مىّوق قٌیؿی ،مّاظ هگیكوؿه٠ :لی ٬ى كيان.
ۼ .ظىیه ٌهیؿی ،وكگفٌث جهك نَ ،ۿ܂۾.
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میكل يوو ٧آٌحیاوی
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میكل ظىه مىحو٨ی ل الک
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وىگ مم ق میكل ٠یىی ؼان مليك
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مىصؿ م مؿقوه میكل ٠یىی ؼان مليك
وال  ٌ ۰۴۹۹ىی
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وىگ مم ق میكل ٠یىی ؼان مليك م ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه
وال  ٌ ۰۴۹۹ىی
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و ای بیكموی م٭ كه میكل ٠یىی ؼان مليك
وال  ٌ ۰۴۹۹ىی

بخش اول :دوره قاجار

ّ
وويىىؿه کحا ٔمىّوق قٌیؿیٓ ومؾ وحاؾ وؿ لله  ٠ؿلی آٌحیاوی
م٭ كه میكل ٠یىی ؼان مليك
وال  ٌ ۰۴۹۹ىی
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بالؾيؿ گكؾيگك ن م جاقيػؾموحان ل
م٭ كه میكل ٠یىی ؼان مليك
وكگكمه بالؾيؿکىىؿگانٌ :ها ٌاه٠لی  /ق مک مواليیویا
وال  ٌ ۰۴۹۹ىی

بخش اول :دوره قاجار

بالؾيؿ گكؾيگك ن م جاقيػؾموحان ل
م٭ كه میكل ٠یىی ؼان مليك
ّ
وكگكمه بالؾيؿکىىؿگان :وّك لله ظؿ ؾی
وال  ٌ ۰۴۹۹ىی
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بالؾيؿ گكؾيگك ن م جاقيػؾموحان ل
م٭ كه میكل ٠یىی ؼان مليك
ّ
وكگكمه بالؾيؿکىىؿگان :وّك لله ظؿ ؾی
وال  ٌ ۰۴۹۹ىی
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ّ
فصل سىم :سیذعبذالله خان اوتظامالسلطىه

می بك ؾق میكل ٠یىی مليك م پؿق میكل ویؿمع ؿؼان وحٝوا لىولٙىه
ّ
ّ
ٔبیىٍ١لیٓ م شؿ آ٬ايان ویؿ ٠ؿ لله م ویؿوّك لله وحٝوا مليكی ووث
ۻ
که ؾق ؼؿمث ؾ قۀ و ٝیۀ لمان واِك لؿيه ٌاه بوؾ .ؾق  ۳قشب ۰۴۱۹
به شای کىث ؾممووث ٨وقت جكيٍی يا يحالیايی ،قئیه ٌوهكباوی ٌوؿ
کووه ؾق آن لمووان مليووك و ٝیووه وامیووؿه موویٌووؿ م بووه مىاوو ث قياوووث
ۼ
ٌهكباوی ي به وحٝا لىلٙىه ویم مل٭ب گكؾيؿ.
م حعه لؿمله ؾق ؼوا٘ك ت ؼوويً ؾقبواقۀ ؼّوِویات ؼی٬وی می

چىیه آمقؾه وث:
ّ
܅مكظو ویؿ ٠ؿ لله بىویاق بىویاق آؾ ؼوويمىٝوك م ؼوويٙ٨وكت م
٨كوگیمآ بوؾ م ؼؿمث به وو ٞلياؾ میکكؾ .ه یه آ٬ا ویؿ ،به ٘ك ظی
م و٭ٍهکٍی بىؿه ٠ ،اقت م با٤ی ؾق ؼاقز ؾقم لۀ ٬مميه ؾق وك ٬ىوات
مكظو میكل ویؿمووی مليك ،بىاؼث م ٤الب م٬ات بوا هو معٍووق
۽

بوؾي م ق٨ث م آمؿ ؾ ٌحی .܄
ّ
٠ح اؾ لىلٙىه ّ
مووقغ م١اِوك بوا وویؿ ٠ؿ لله ؼوان ،ل می بوا ٠ىوو ن
܅م١ح ؿ لىلٙان܄ يواؾ کوكؾه م ل بوا٤ی ووا میبوكؾ کوه ؾق ج لوک می
ۻ .کكي ولی اوی ،ل٭ا قشال ؾمقۀ ٬اشاقيهَ ،܂۾.
ۼ .واِك لؿيه ٌاه ٬اشاق ،و٩كوامۀ ٠ك ٠ ٪ص َ ،ۿ۽ۻ.
۽ .ظىیه٬لی ؼان ٌ٭ا٬ی ،ؼا٘ك ت م حعه لؿملهَ ،ۻ۾ۼ.
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وث܆ۻ ٌايؿ ه ان با٤ی باٌؿ که ؾق معؿمؾۀ میؿ ن مىیكيوۀ کىوووی ؾق
ٌهك جهك ن بووؾه م ؾق ؼحیواق ٨كلووؿي وویؿمع ؿ بووؾ .ل حوه بوك ذوك
واؼثوالهای ؾق ٌهك جهك ن ،ه کىون ذكی ل با ٢ياؾٌؿه ویىث.
ؾق کىاق با ٢م م ٬و ٟؾق ؼیابوان میكيوه وحهوای کوچوۀ وحٝا لىولٙىه،
ّ
آویابی بوؾ مٍهوق به آوویا وویؿ ٠ؿ لله ؼوان.ۼ وحٝا لىولٙىه قمل
وهٌى ه ه٩ؿه ـیظصۀ ه ان وال ؾقگفٌث.

۽

ؾکحك ٨ومقيه ٘ ،یب مؽّوَ واِك لؿيه ٌاه ؾق کحا ܅ووه ووال ؾق
ّ
ؾقباق يك ن܄ ،ق ش ٟبه وحّوا وویؿ ٠ؿ لله وحٝا لىولٙىه بوه مل قت
و ٝیه ،مٙال ی آمقؾه وث.
ؾق کحابؽاوۀ ملی يك ن بكؼی ل وىاؾ مكبوٖ بوه يٍوان مشووؾ ؾ ٌوحه م
٘ی٠ات وىاؾ ؾق پايگواه ٘یٞقوواوی کحابؽاووه ،ذ وث ٌوؿه ووث.
و ووه:

ۻ .مع ؿظىه ؼان ٠ح اؾ لىلٙىه ،چهل وال جاقيػ يك ن ،زۻَ ،ۺۼۻ.
2. yon.ir/of6R8.
۽ .واِك لؿيه ٌاه ٬اشاق ،و٩كوامۀ ٠ك ٠ ٪ص َ ،ۿ۽ۻ.

بخش اول :دوره قاجار
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 :گم قي ؾق موقؾ ؾقؼو وث وحٝا لىلٙىه م ٬وؿ و ٝیوه
ؾق موقؾ ویضها [وىؿ]

مىٍؤ

 :يك ن .مل قت پىث م جلگك  ٦م جل٩ه

جوووواقيػ  /ؾمقه  :بی 
جا.
يصاؾ
مٍؽّووووات  ۰ :بك .
ٜاهكی
ؾ مىه م معحو  :مکاج ه م گم قي ؾق موقؾ ؾقؼو وث وحٝا لىلٙىه م ٬ؿ
و ٝیه ؾق ؾ ؾن بلیٗهوای شوو ل م ش وٟآمقی ج٩ىگهوا م
جوِی٧گك

شك ی ٬اوون ظ ل ولعه.
ّ
 :وحٝا لىلٙىه ،ویؿ ٠ؿ للهبهمووی ۰۴۱۹ - ،
.٪

جوِی٧گك

 :و ٝیه
وامهها
Letters
٬و ویه
Laws
ش  ٟ
آمقی

مكکم وگهؿ قی  :آقٌیو ملی يك ن
وىؿ
ٌىاوه وىؿ

 :ۻ܁܃܂/ۺۻۼ
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کاقٌىان جوِی٧گك جّويك ؾق کحابؽاوه ملی ٠ :اقی
جاقيػ جوِی۰۴۹۴/۱۴/۰۸ :٧

بخش اول :دوره قاجار
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ٌ اقه مؿقک ۴۵۰۱۱۸۳ :
معووووووووول  :آقٌیو ملی يك ن
وگهؿ قی
ٌوووووووو اقه ۹۹۹/۰۵/۳۱۷۱ :
باليابی
 :ؾ وٍوق٨ ،یكمل٨ ،كمٌىؿه
مىٍؤ
ّ
٠ىووو ن م وووا  :میكل ویؿ ٠ؿ لله بك ؾقمیكل ٠یىی مليك [٠که]
پؿيؿآمق
٠که، :ویاه م و٩یؿ܆ ۰۳×۹،ن .

مٍؽّوووات ۰ :
ٜاهكی
ياؾؾ ٌث

 :شهث کىب ٘ی٠وات بیٍوحك بوه شلوؿ ِ ۰و٩عه
 ۰۸۴کحا ٌكض قشال بامؿ ؾ قشوٌ ٞوؾ.

ياؾؾ ٌث

٠ :که کپی وث.

جوِی٩گك

ّ
 :وحٝا لىلٙىه ،ویؿ ٠ؿ للهبه مووی ،و  ۰۴۱۹
.٪

جوِی٩گك

٬ :اشاقيه

چکیؿه

ؾملح كؾ ن
ّ
 :جّويك و٩ك ؾی ل ؾمق ن شو وی میوكل وویؿ ٠ؿ لله
ج٩كٌی ٨كلوؿ مووی مليك مل٭ب بوه وحٝا لىولٙىه
قئیه ٌهكباوی ؾق ؾمقه واِكی.
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بخش اول :دوره قاجار

کاقٌىان جوِی٧گك جّويك ؾق کحابؽاوه ملی ٠ :اقی
جاقيػ جوِی۰۴۹۳/۱۳/۰۷ :٧
جاقيػ يصاؾ :بیجا
.......................
چىؿ وکحه ؾقباقه جّويك:
 .۰وحٝا لىلٙىه کیه وویاهی بوه ووك ؾ قؾ .قووگ کویه
میجو وؿ وٍان ل ویاؾت می باٌؿ.
 .۰می وگٍحكی ؾق کوچکجكيه وگٍث ؾووث ق ووث
ؾ قؾ .ؾق ٌكي١ث چىیه چیمی مىحعب ووث .بىوابك يه
وحٝا لىلٙىه ٌؽُ محٍك٠ی بوؾه وث.
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ٌ اقه مؿقک ۴۹۳۹۷۱۸ :
معل

 :آقٌیو ملی يك ن

وگهؿ قی
ٌ اقه

۹۹۹/۰۵/۳۸۵۱ :

باليابی
مىٍؤ

 :ؾ وٍوق٨ ،یكمل

٠ىو ن م وا

 [ :وحٝا لىلٙىه] [٠که]

پؿيؿآمق
مٔ١یث

[ :بی 
جا].

جولیؿ  /وٍك
مٍؽّات

٠ ۰ :که، :ویاه م و٩یؿ܆ ۰۳×۰۱ن .

ٜاهكی
ياؾؾ ٌث

٠ :ىو ن بك وان مىؿقشات پٍث ٠که ووٌحه م
جّويك ؾق مىاب ٟؾيؿه وٍؿه وث.

جوِی٩گك

 :وحٝا لىلٙىه

جوِی٩گك

٬ :اشاقيه

چکیؿه

٠ :که و٩ك ؾی ل وحٝا لىلٙىه ،ؾقظالیکه وٍىحه
م يک ؾوث ؼوؾ ق بك قمی میم ومؾيک ؼوؾ گف ٌحه
وث.

بخش اول :دوره قاجار
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فصل چهارم :سیذمحمذ اوتظامالسلطىه (بیىشعلی)

ّ
می ٨كلوؿ ویؿ ٠ؿ لله ؼان وحٝا لىلٙىه وث .ؾق  ۰۵مهكمواه ۰۰۳۸
ٌ ىی به ؾویا آمؿ .وا ٘كي٭حوی ي بیىٍو١لی بووؾ .ؾق ؾ ق ل٩ىوون لبوان
٨ك وىه م ٨ىون وٝوامی ق آموؼوث .وو ث قياووث و ٝیوه ق بوك ٠هوؿه

ؾ ٌث.
وحٝا لىلٙىه ؾق ؾمق ن قياوث ٜهیك لؿمله بوك وص وه ؼووت ،وايوب
قئیه بوؾ م په ل ٨وت ٜهیك لؿمله ،به قياوث وص ه بكگميؿه ٌؿ.
ه ىووك ووویؿمع ؿ وحٝا لىوولٙىه ،ؼوقٌوویؿ ؼوواو ٩٤وواقی وووث.
ؼوقٌیؿ ؼاو ٨كلوؿ مع ؿظىیه ؼان ٩٤اقی ٔ٨كغ ؼان ذاویٓ وث.
ذ كۀ لؾم ز ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه م ؼوقٌیؿ ؼاو چهاق ٨كلوؿ ٌؿ
ّ
ّ
بووا وا هووای٨ :كغل٭ووا ؼوواو ܆ ووویؿ ٠ؿ لله وحٝووا مليكی܆ ویؿوّووك لله
وحٝا مليكی܆ لهك ولٙان ؼاو .

ۻ

ویؿمع ؿ وحٝا لىولٙىه مؤموقيثهوايی بوه ؼواقز ل کٍووق ؾ ٌوحه
ه
ٔپووؿق ه ىووك
لؿملووه
م١امن
بووا
۰۴۰۳
قمٕووان
۰۵
ؾق
مووری
وووث܆
ِ
ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه م ٨كلووؿ ووو ٨كغؼوان میه لؿملوه م وو٩یك
يك ن ؾق يحالیآ قهىپاق يحالیا ٌؿه وث.

ۼ

ۻ .ظىه وك ٬ی م ٨كغ ٩٤اقی ،ؼاوؿ ن ٩٤اقی کاٌانَ ،܁ۼ.
ۼ .يكز ٍ٨اق ،ؼا٘ك ت م وىاؾ ٜهیك لؿمله ،ز ۻَ ،܁܃۽.
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وك وصا ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه پوه ل  ٠وكی جویي م کوٌوً م
ؼؿمث به ؼل ،٫ؾق  ۰۸به هماه  ٌ ۰۴۱۹ىی ل ؾویا ق٨ث م ؾق شو ق
م٭ كۀ  ٠وی ؼويً ،میكل ٠یىی ؼان مليك ،به ؼاک وپكؾه ٌؿ.
و٭ك ْ ٬اشواق م جؤوویه ظکوموث پهلووی ؾق ۰۰آـق ٌ ۰۴۱۳ىوی
وث .وحٝا لىلٙىه ٨٭ٗ پىس وال ل ؾمقه پهلوی ق ؾقک کوكؾه ووث܆
لف لووؿگاوی يٍوان ق ؾق بؽوً مل ل کحوا ظأوك کوه مكبووٖ بوه
ظکومث ٬اشاق وث ،آمقؾه ي .

ّ
ّ
ویؿمع ؿ ؾ ق ی چهاق ٨كلوؿ وث :ویؿ ٠ؿ لله ،ویؿوّك لله ،لهك  ،م

٨كغل٭ا .لهك ؼاو ؾ ق ی وه ٨كلوؿ وث با وا های  ٠ؿ ل١لی ٠ ،ان ،م
٨ا٘ ه.
بىابك ٌو هؿ م مؿ قک والمان م٬ا ٦م گ٩حوه مکوكق بكؼوی ل آٌوىايان،
ؼاوؿ ن وحٝا مليكی ؼاووؿ وی ؼیك ووؿيً م ؾمق وؿيٍوی بووؾه م ؾ ق ی
مو٬و٨اجی ؾق موق ؼیك هىحىؿ .ل آن ش له٨ ،ا٘ ه ؼاو مو٬و٨اجی ق ؾق
ؾ وٍگاه لمهك

م ؾ وٍگاه ٌهیؿ بهٍحی بىیان وهاؾه وث.

ۻ .مّاظ ه با مىّوق قٌیؿی ،مّاظ هگیكوؿه٠ :لی ٬ى كيان.

ۻ

بخش اول :دوره قاجار
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مکالثوامآۀ کلیۀ موق ت و ّیؿمع ّ ؿ وحٝوا لىولٙىه بوه میوكل ٌو٩یٟ
ّ
ِؿق ؾيو نؼاوه ؾق معٕك ٌیػ ٕ٨ل لله ووقی٩ِ ،ك لؽیك ۰۴۰۸

46

سنذگینامه و خذمات خانذان انتظاموسیزی در دوره قاجار و پهلىی

ٌىاوه وىؿ

۰۹۳/۰۵۸۴۴ :

٠ىو ن

 :مکالثوامه وحٝا لىلٙىه م ىی بك ج١ییه مکیل [وىؿ]

مىٍؤ

٬ :وی٨کك ،قٔا  ،وكؾبیك

جووووواقيػ  /ؾمقه  ۰۴۰۸ :
.٪
يصاؾ
مٍؽّووووووات ۰ :بك .
ٜاهكی
ؾ مىه م معحو

 :مکالثوامه میكل ویؿمع ؿ وحٝا لىولٙىه ؾقؼّووَ مکیول
٬ك قؾ ؾن میكل ٌ٩ی ٟؾق کلیه موق.
وحٝوووووووووا مليوووووووووكی ،وووووووووویؿمع ؿ۰۰۵۱ ،؟  -

جوِی٩گك

:

جوِی٩گك

 :مکالحىامه  /مکالث  /مهكها

ِؿقؾيو وؽاوه ،مع ؿٌ٩یٟبه مع ؿ٠لی
مكکم وگهوؿ قی  :آقٌیو ملی يك ن
وىؿ
ٌىاوه وىؿ

/۰۵۸۴۴ :۰۹۳

ؾوحكوووووووی م  :آؾقن لکحكمویکی مى ٟ
معوووووووووووول
لکحكمویکی

بخش اول :دوره قاجار
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ذىاوص سىس
ّ
بى لله لكظ ه لكظی
ذط  8سىس :ؾق ٠لیا َمعک ه ُمعک ه ٌك ٞمٙا ٞالل الج ا ٞؾ قؼی٨ه
جهك نۻ شىا شیلثمآ شل کك ّ
ویؿ ال٘هاق لٝ١وا آ٬وای آ٬وامیكل
ّ
ویؿمع ّ ؿ وحٝا لىلٙىه ؾ  ٬اله ل١الی مکیول م وايوب ویوا ٌوك٠ی
ؼوؾٌان ٬ك ق ؾ ؾوؿ.
ذط  9سىس :شىا شیلوثموآ

شول کوك  ٠وؿب البىواء لٝ١وا

ووویؿ ال٘هاق آ٬ووای آ٬ووا میووكل ٌوو٩ی ٟل ل٭ووب بووه ِووؿق ؾيو نؼاوووه
ؾ  ٬اله ل١الی ق ؾق کلیۀ موق ت ؼوؾٌان که ؾق ؾ ق لؽی٨ه ؾ قوؿ به هك
شهث م هك بابث چه ل بابث ٨كمي ق ٔی مح١ل ٫به يٍان م  ٠اقت.
ذط  :سىس :م ٤یكه م ل با

بحیا ٞو وؾن هوك چیمیکوه ِویض ظوال

موکل ؼوؾ ؾ وىؿ م هکف هكگاه کىوی ؾق م٭وا ؾ٠وا م ؾ٠وامی بكآموؿه
ٜهاق ظ٭ی م بك ل وؽىی و ووؾه باٌوؿ ،بوه هوك ٠ىوو ن شىوا مکیول
مىٙوق.

ۼ

ذط ; سىس :مکالث ؾ قوؿ که به میم ن ٌك ٞووق  ٟٙ٬م ّ٨ل مك يٍان
با ٘ك ٦يٍان و وؾه م هکف هكگاه شىا موکل مىٙوق ل کىی ٘لوب
ٌك٠ی ؾ ٌحه باٌىؿ يا گ٩ثمگو يی ؾ ٌحه باٌىؿ ه چىیه مکالث ؾ قوؿ
ۻ .وىؿ٘ :هك ن.
ۼ .مىٙوق :ممبوق.
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ذط < سىس :که به میم ن ٌك ٞمٙهك ؼف م وحكؾ ؾ و ايىوؿ م بالص لوه
ؾق کلیۀ موق ت ،مکالث ِعیعه ٌك٠یه ؾ قوؿ که مؤـمن ٨ی جوکیل ل٥یك
ِیض م وىصا ٨كمايىؿ به هك ٘وقی که
ه
ه
ذط = سىسِ :یض م ِك٨ه موکل ؼوؾ ؾ وىؿ مؽحاقوؿ جوکیی ِوعیعا
ه
ٌك٠یا م کان ـلک ٨ی جاقيػ ولػ ٌهك ِ٩ك لؽیك وىه .۰۴۰۸
مهط :܅ وحٝا لىلٙىه ۰۴۱۹܄

و٭ً مهك
ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه

بخش اول :دوره قاجار
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حىاضی  /سجالت:
ظاٌیه مل:
ّ
بى لله لكظ ه لكظی ٠ .حك ٦يصا

ل  ٝ١مکیل ظىب لحّ٩یل
ّ
٨ی ولػ ٌهك ِ٩ك لؽیك  ۰۴۰۸لؿی الظ٭ك ٕ٨ل لله لىوقی
ّ
ۻ
مهك :܅ـلک ٕ٨ل لله يؤجیه مه يٍاء܄

و٭ً مهك
ّ
ٌیػ ٕ٨ل لله ووقی
َ َ ْ ُ َّ ُ ْ
جیه َم ْه َيٍاء مائؿه :ۿ/۾ۿ.
ۻِ .ـلٯ ٕ٨ل لل ِه يؤ ِ

جكش ه :يه ٕ٨ل ؼؿ وث که به هكکه بؽو هؿ ٔم ٌايىحه بؿ وؿٓ میبؽٍؿ.
ّ
جكکیب ܅ٕ٨ل لله܄ ܁ۻ مكج ه ؾق ٬كآن آمؿه وث.
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ظاٌیه ؾم :
٬ؿ ٠حك ٦لصىا

ل  ٝ١ظى ا َّ
ّ٨ل بالحوکیل ٨وی ل ىوٙوق َّ
ظوكقه

ٔمهك ٠ :ؿه ظ ؿبهمع ؿملیٓ

بخش اول :دوره قاجار
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بطضسی سىس:

ّ
 .۰بوووك ی وووویؿمع ؿ وحٝا لىووولٙىه ٔموکووولٓ ل ل٩وووا ٚ܅شىوووا
ویؿ ال٘هاق لٝ١ا آ٬ای آ٬امیكل ّ
شیلثمآ شل کك ّ
وویؿ܄ ووح٩اؾه
ٌؿه وث .ل يه مِا ۰ ٦مٙلب ؾ وىحه میٌوؾ:
ل ٓ٧ویاؾت وحٝا لىلٙىه ٓ کك مث م بمقگو قی يٍان.
 ٠ .۰اقت ؾ٠ايی ܅ؾ  ٬اله ل١الی܄ ؾاللوث ؾ قؾ کوه لموان ووٌحهٌوؿن
وىؿ ،وحٝا لىلٙىه لوؿه بوؾه وث .ل حه چون م٩اؾ وىؿ مکالث وث.
ّ
ه یه مك ویم ؾ ل بك لوؿه بوؾن وحٝا وث .چوون لووؿه بووؾن مکیول م
موکل ل ٌك يٗ مکالث وث.
 .۴موکل وحٝا لىلٙىه وث .مکیل :میكل ٌ٩ی.ٟ
 .۳ؾق وىؿ بك ی مکیل ل چىیه مِا٨ی وح٩اؾه ٌؿه وث:
܅شىا شیلثمآ

شل کك  ٠ؿب البىاء لٝ١ا وویؿ ال٘هاق آ٬وای

آ٬ا میكل ٌ٩ی ٟل ل٭ب به ِؿق ؾيو نؼاوه܄.
يه ل٩ا ٚؾاللث بك بمق مىٍی مکیل م ویاؾت می ؾ قؾ.
 .۵با  ٠اقت ܅مؤـمن ٨ی جوکیل ل٥یك܄ به مکیل ٔمیكل ٌ٩ی ،ٟٓشاله ؾ ؾه
ٌؿه وث جا ؾق ِوقت ویال مکیل بگیكؾ.
 .۳و٭ً مهك وحٝا لىلٙىه :܅ وحٝا لىلٙىه ۰۴۱۹܄ ۰۴۱۹ .به  ٬وكی
بوؾه م وال واؼحهٌؿن مهك وث .م١اؾل ٌ ىی آن  ٠واقت ووث ل:
 .۰۰۷۱وحٝا لىلٙىه ؾق  ۰۵مهكماه  ٌ ۰۰۳۸ىی به ؾویا آمؿه وث.
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ي١ىی ؾق لمان واؼث مهك ۰۰ ،وال ؾ ٌحه وث.
 .۷وىؿ با يه  ٠اقت ج ا ٌؿه وث:
܅م کان ـلک ٨ی جاقيػ ولػ ٌهك ِ٩ك لؽیك وىه ۰۴۰۸܄.
آؼوك مواه ِو٩ك
آؼك ووث .پوه ،ووىؿ ؾق ِ
م٭ّوؾ ل ܅ولػ܄ ،پايان م ِ
ووٌحه ٌؿه وثٌ .ايان ـکك ووث کوه ؾق م٭ابول وولػ ،ؾم ِوٙیض
ؾيگك وث:
٤كه :مل
جّىی :٧موٗ
وىؿ ؾق ِ٩ك وال  ٬ ۰۴۰۸كی وگاٌحه ٌؿه ووث .م١واؾل ٌ ىوی آن
 ٠وواقت وووث ل :جیووك  .۰۰۷۹وحٝا لىوولٙىه ؾق  ۰۵مهكموواه ۰۰۳۸
ٌ ىی به ؾویا آمؿه وث .ي١ىی ؾق لمان ووٌوحه ٌوؿن ووىؿ ۴۰ ،ووال
ؾ ٌحه وث.
 .۸ؾم و٩ك به وىؿ جؤيؿيه ووٌحه وؿ:
ّ
لٌ ٓ٧یػ ٕ٨ل لله ووقی .و٭ً مهك می  ٠اقت وث ل :܅ـلک ٕ٨ل
ّ
لله يؤجیه مه يٍاء܄ .يه  ٠اقت آيه  ۵ل ووقه مائؿه وث.
ّ
ٌیػ ٕ٨ل لله ووقی ل ؾه ۴ؾی ۰۰۰۰م ؾقگفٌحه ۹موكؾ ؾ ۰۰۸۸ووث.
ي١ىی و١٭اؾ ٠٭ؿ ٔجیك  ۹ ،ٓ۰۰۷۹وال  ٬ل ل به ؾ ق کٍیؿن يٍوان بووؾه
وث.
ٓ  ٠ؿه ظ ؿبهمع ؿملی.

بخش اول :دوره قاجار
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قمی جّويك ووٌحه ٌؿه وث:
܅ٌك ٦ل كء بال١ل م الؾ ܄
܅بىاٖ٨كمي کحب م ٌیاء ٠ل ی܄
پٍث جّويك ووٌحه ٌؿه وث:
܅٤ك٨ه ٨كمي وص ه ؼوتٜ ،هیك لؿمله܄
܅۷۵۵۵/۰܄
ؾق وك ٨م ق شام ٟالظاؾيد  ٠ ،۴/۵اقت ܅ٌك ٦ل كء بال١ل م الؾ ܄
ق ویا٨حی  .ظح ال ؾ قؾ وؽه مٍهوقی باٌوؿ کوه ل ٬وكآن يوا ظاؾيود
٬ح ان ٌؿه وث.

بخش اول :دوره قاجار

55

پٍث جّويك ووٌحه ٌؿه:
܅و٩ك چهاق ل و ث ق وث :يکی ل بك ؾق ن ظکی ل لک܄ ،܅۷۵۵۵/۰܄
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ٌ اقه کحابٍىاوی ملی ۳۰۱۹۱۷۸ :
وكٌىاوه

٬ :كهبا٤ی٘ ،اهكه

٠ىو ن م وا پؿيؿآمق

[ :شٍه وّكت ملی] [٠که]

مٔ١یث وٍك

[ :جهك ن ۰۴۰۷،
.]٪

مٍؽّات ٜاهكی

که :ویاه م و٩یؿ
 ٠۰ :
܆ ۰۴×۰۸ن. .
܆ ۰۸×۰۴ن. .
ّ
٠ :کهها بك قمی کاقجی ،با مهك چاپی ٠کاوؽاوه  ٠ؿ لله ٬اشاق چى اوؿه ٌؿه وؿ .يه

ياؾؾ ٌث

آق ٘كظی وث که ل ووی ش ٟآمقیکىىؿه ٠کهها ؾق ليك آوها گف ٌحه ٌؿه م قبٙی
به ٠کاوؽاوه جولیؿکىىؿه ٠که وؿ قؾ.
٠که ٌ اقه  ۰ؾق کحا ؼا٘ك ت م وىاؾ ٜهیك لؿمله ،به کوًٌ يكز ٍ٨اقَ ،
 ۳۴۹م ٠که ٌ اقه  ،۰ؾق ه انشا ۳۰۳ َ ،به چاپ قویؿه وؿ.
٠کهها کپی وث.
 :جّويك مل:٤ك٨ه بىاٖ٨كمي کحا م ٌیاء ٠ل ی م جّويك ؾم ٤ :ك٨ه وص ه ؼوت

ؼیِه

ؾق شٍه وّكت ملی ؾق جهك ن ،ؾق ٠که ٌ اقه  ،۰ل و ث ق وث و٩ك ؾم مكجٕی
ؼٙیب ل لک م ؾق ٠که ٌ اقه ٨ ۰ك ؾ ٌىاؼحه ٌؿه ل و ث ق وث  ٠اقت وؿ ل-۰ :
مكآت ل الک  -۵ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه ٌ -۳اهم ؾه ي یه لؿمله ٠ -۷لی ؼان

لؿمله.
ٜهیك
 :مكآت ،مووی - ۰۰۵۱ ،

جوِی٩گك

جكک ان ٬اشاق ،ظىیى١لی۰۰۷۱ ،؟ ۰۴۴۰ -.
وحٝا مليكی ،ویؿمع ؿ۰۰۵۱ ،؟  -
ٜهیك لؿمله٠ ،لیبهمع ؿ واِك.٪۰۴۳۰-۰۰۸۰ ،
مامی ،ویؿمكجٕی۰۴۰۴ - ،.
جوِی٩گك

:

جوِی٩گك

:

جوِی٩گك

:

وص ه ؼوت
شٍه وّكت ملی
ِو٨یان
٬اشاقيه
ؾملح كؾ ن
ٌاهم ؾگان
جهك ن

بخش اول :دوره قاجار
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ویؿ ٠ؿ لله وحٝا لىلٙىه ؾق ـیظصه ووال  ۰۴۱۹ل ؾویوا ق٨وث܆
لف ؾق وىؿ ٨و ٪که مكبوٖ به وال  ٬ ۰۴۰۹وكی ووث ،بهؾقووحی
ووٌحه ٌؿه وث:
܅ؾق با ٢آ٬ای وحٝا لىلٙىه به ياؾ يٍان܄
ووٌحه قمی ٠که مح١ل ٫وث به ویؿمع ؿ وحٝا لىولٙىه܆ ليوك
و٭ً مهك يٍان کىاق ووٌحه لؾه ٌوؿه ووث .و٭وً مهوك ؾق ه ویه
کحا آمقؾه ٌؿه وث.
َ
ؾق پٍث ٜٔهكٓ جّويك ووٌحه ٌؿه وث:
܅ٜهیك لؿمله ؾق مه اوی با ٢وحٝا لىلٙىه ؾق ووال  ۰۴۰۹هصوكی
 ٬كی܄
ل يه  ٠اقت ؾ وىحه میٌوؾ که ٜهیك لؿمله ویم ؾق مه اوی ظٕووق
ؾ قؾم

بخش اول :دوره قاجار

ٌ اقه کحابٍىاووی :
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۳۰۱۹۸۰۰

ملی
وكٌىاوه

:

٠ىوووووو ن م ووووووا :

٬كهبا٤ی٘ ،اهكه
[مه اوی وص ه ؼوت ؾق با ٢وحٝا لىلٙىه] [٠که]

پؿيؿآمق
مٔ١یث وٍك

:

مٍؽّووووووووات :
ٜاهكی

[ ۰۴۰۹
.]٪
٠که :ویاه م و٩یؿ܆ ۰۴×۰۸ن. .
 ۰
ّ
٠کهها بك قمی کاقجی ،با مهك چاپی ٠کاوؽاوه  ٠ؿ لله ٬اشاق چى اوؿه

ياؾؾ ٌث

:

ياؾؾ ٌث

:

ؼیِه

:

جوِی٩گك

:

وحٝا مليكی ،ویؿمع ؿ۰۰۵۱ ،؟  -

جوِی٩گك

:

وص ه ؼوت

جوِی٩گك

:

مه اویها

ٌؿه وؿ ،يه آق ٘كظی وث که ل ووی ش ٟآمقیکىىوؿه ٠کههوا ؾق
ليك آوها گف ٌحه ٌؿه م قبٙی بوه ٠کاووؽاوه جولیؿکىىوؿه ٠کوه ووؿ قؾ.
ياؾؾ ٌووث قمی ٠کووه :آق وص ووه ؼوووت ،ش ١ووه  ۳ش وواؾی الملی
 ۰۴۰۹ل چهاق به ٤كم ماوؿه ؾق با ٢آ٬ای وحٝا لىلٙىه ،به ياؾ يٍان.
يه ٠که کپی وث .يه ٠که ؾق کحا ؼا٘ك ت م وىاؾ ٜهیك لؿمله،
به کوًٌ يكز ٍ٨اق ۳۰۱َ ،به چاپ قویؿه وث.
مه اوی وص ه ؼوت ،ؾق با ٢ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه بیىً٠لی ،کوه
ٕ٠وای يوه وص وه بووهِووقت يىوحاؾه م وٍىووحه ؾق کىواق هو ؾيووؿه
می 
ٌووؿ.

با٢ها
ِو٨یان
٬اشاقيه
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يووه ٬ىوو حی ل کوواقت
وث که ٠که ؾ ؼول آن
٬ووك ق ؾ قؾ .قمی آن بووه ؾم
لبووان ٨اقوووی م ٨ك وىووه،
مٙال ی ووٌحه ٌؿه وث.
ه آىوویه جّووويك ٌوویكی
ٌ ٍیك به ؾوث که پٍث
آن ِوقت وىاوی وث.
مٙالووب ٨اقوووی  ٠وواقت
وث ل:
܅٠کووووان مؽّوووووَ
٠لیظٕكت ٬ؿق ٬وؿقت
ٌاهىٍاهی قم ظىا ٨ؿ ه܄
܅٠کاوووووؽاوه مؿقوووووه
م اقکووووووه ؾ ق ل٩ىووووووون
ؾ ق لؽی٨ووووه واِووووكی
ّ
 ٠ؿ لله ٬اشاق܄

بخش اول :دوره قاجار
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ٌ اقه کحابٍىاووی :

۳۰۱۹۷۰۵

ملی
وكٌىاوه

:

٠ىوووووو ن م ووووووا :

٬كهبا٤ی٘ ،اهكه
[ش ١ی ل ٕ٠ای وص ه ؼوت] [٠که]

پؿيؿآمق
مٔ١یث وٍك

:

مٍؽّووووووووات :

[بی 
جا].
٠که :ویاه م و٩یؿ܆ ۰۸×۰۴ن. .
 ۰

ٜاهكی
ياؾؾ ٌث

:

ؼیِه

:

جوِی٩گك

:

جوِی٩گك

:

وص ه ؼوت

جوِی٩گك

:

٬اشاقيه

٠کهها بك قمی کاقجی ،با مهك چاپی ٠کاوؽاوه  ٠ؿ لله ٬اشاق چى اوؿه
ٌؿه وؿ .يه آق ٘ ،كظی وث که ل ووی ش ٟآمقیکىىؿه ٠کههوا ؾق
ليك آوها گف ٌحه ٌؿه م قبٙی به ٠کاوؽاوه جولیؿکىىؿه ٠که وؿ قؾ .يوه
٠که کپی وث. يه ٠که ؾق کحا ؼا٘ك ت م وىاؾ ٜهیك لؿمله ،بوه
کوًٌ يكز ٍ٨اق ۵۸۳ َ ،به چاپ قویؿه وث.
٨ك ؾ ٌىاؼحه ٌؿه ؾق ٠که ،ل و ث ق وث به جكجیب  ٠اقت ووؿ ل-۰ :
ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه  -۰ویؿ بك هی ِ٩هاوی  -۴ووق لؿيه ؾ٨حوكی

مليكیٓ.
مىحٍاق ٔ وحٝا
وحٝا مليكی ،ویؿمع ؿ۰۰۵۱ ،؟ -
ِ٩هاوی ،ویؿ بك هی 
ّ
ؾ٨حكی ،ووق لله

ِو٨یان
ؾملح كؾ ن

بخش اول :دوره قاجار
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بخش اول :دوره قاجار

تفسیط و تحلیل سجع مهط:
 .۰وص ٟمهكها بیاوگك ٌؽّیث شح ا٠ی ٨وك ؾ ووث ٠ .واقت
مهووك ؾق جّووويك بوواال ،بهمٔوووض ؾاللووث ؾ قؾ کووه ووویؿمع ؿ
وحٝا لىلٙىه ؾق ویك م ولوک ٠ك٨واوی بووؾه ووث .ليوك ؾق آن
جّويك٠ ۰ؿؾ ج كليه م ٠ ۰ؿؾ جى یط م کٍکول آمؿه وث.
 .۰܅بیىً٠لی܄ ٠ىو ن ٘كي٭حی وحٝا وث.
 .۴܅َ܄ ٌاقه به ولىلۀ ِ٩ا٠لیٌاهی و ١ث للهی ؾ قؾ.
۾ .܅܁ۻ۽ۻ܄ وال و٭ك ٔواؼحهٌؿنٓ مهك وث .هیچ ٬كيىوه ی ؾق
مهك ویىث که وال مفکوق به ٌ ىی وث يا  ٬كی .ل آوصوا کوه
وحٝا ؾق وال ܃ۺ۽ۻ ٌ ىی ل ؾویوا ق٨حوه ووث ،ووال موفکوق
ه
١ٙ٬ا به  ٬كی وث .܁ۻ۽ۻ  ٬كی م١اؾل ܂܁ۼۻ ٌ ىوی ووث.
مهك ٨و ،٪ۻ۽ وال  ٬ل ل م٨ات وحٝا واؼحه ٌؿه وث.
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وىگ مم ق ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه

بخش اول :دوره قاجار
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وكهىگ مع وؾ ٩٤اقی با لهك ؼاو ؾؼحك مكظوو
ووویؿمع ؿ وحٝا لىوولٙىه لؾم ز کووكؾ .مع وووؾ
٩٤وواقی ک٩یوول مل قت کٍووامقلی م قئوویه و ٝیووۀ
قٌث م ج كيم بوؾ .ک ال ل لوک ٔمع وؿ ٩٤واقیٓ
وی مع وؾ ٩٤اقی وث.
هىكمىؿ م١كمِ ٠ ،٦
ظاِل لؾم شٍان ٨ ۴كلوؿ با وا هوای  ٠وؿ ل١لی،
 ٠ان ،م ٨ا٘ ه بوؾ .ه ىك  ٠ان ٩٤واقی ،آميوؿه
بهكمل وث.
ِاظب جّوويك ٨وو ٪مكظوو  ٠وؿ ل١لی ٩٤واقی
وث.

بخش اول :دوره قاجار

ؾکحك وهك ٩٤اقی
يٍان محؽُّ ٘٩ال بوؾه م باشىا ٠ ٪ان ٩٤اقی وث
و٭اٌی ٨و ٪ق پؿق يکی ل مكيٓهايً کٍیؿه وث
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ل ق وث :چیىحا ٩٤اقی ،قؼىاقه بهكمل
قؼىاقه بهكمل ٨كلوؿ ـبیط بهكمل م مواؾق چیىوحا ٩٤واقی م جوقيوا ٩٤واقی ووث .ه ىوك
قؼىاقه ،وهك ٩٤اقی وث .قؼىاقه ؼو هك آميؿه بهكمل وث .ه ىوك آميوؿه ٠ ،وان
٩٤اقی وث .بىابك يه وهك ٩٤اقی م  ٠ان ٩٤اقی باشىوا ٪هىوحىؿ .قؼىواقه بهوكمل م
آميؿه بهكمل ل ؼیك ن بوؾه م ؾق وصا موق ؼیك م ؾوحگیكی ل ٨٭ك ّ ،
مّك هىحىؿ.
وهك ٩٤اقی محؽُّ ٘٩ال بوؾه م قئیه بی اقوحان ٬حّاؾ بووؾ .می ؾق مقلي ٌوىا،
ؾم م میؿ وی ،م پكجا ؾيىک م٭ا آمقؾه وث .وهك ٩٤واقی م قؼىواقه بهوكمل هميىوه
چىؿ ٨كلوؿ يحی ق ج٭ ل کكؾه م ل آنها وكپكوحی میکكؾوؿ.ؾکحك ٩٤اقی ل بی اق ن ٨٭یوك م
مىح ىؿ هميىه ی ؾقيا٨ث و یکكؾ م آوان ق ق يگان مؿ م میکكؾ܆ جا شايی که بك ی بی واق ن
مىح ىؿ کاقت ميژه ی ِاؾق میکكؾ جا ه و قه آوان ق مصاوی ؾقمان کىوؿ .ؼیابوان ومؾيوک
مىمل يٍان به وا می ٔ٩٤اقیٓ وامگف قی ٌؿه وث .بىابك گ٩حه ؼاوو ؾه يٌ ،هكؾ قی به
پان ١٨الیثهای وىانؾموحاوه ي يه وامگف قی ق وصا ؾ ؾه ووث .ووهك ٩٤واقی م
بىیاقی ؾيگك ل ؼاوؿ ن ٩٤اقی ،ؾق بیبی وکیىه مؿ٨ون هىحىؿ.
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میكل وٝا لؿيه ؼان مهىؿن ل الک ٩٤اقی
می پؿقبمق ؾکحك وهك ٩٤اقی وث م ل مىئوالن
کٍوقی ؾق لمان م٩ٝك لؿيه ٌاه ٬اشاق وث.

بخش اول :دوره قاجار
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٠که مكبوٖ به  ۰۱آگووث  ۰۹۱۰مییؾی ؾق ٠كٌه کٍوحی ج٩كيعوی ؾق
پوقج وخ وگلیه وث .يه ٠که ؾق ؾممیه و٩ك م٩ٝك لؿيه ٌواه ٬اشواق
به قمپا گك٨حه ٌؿه وث.
۸جه ل ٌؽّیثهای مه ؾق جّويك  ٠اقت وؿ ل:
 .۰م٩ٝك لؿيه ٌاه ٬اشاق ٔو٩ك ؾم وٍىحه ل چپٓ
 .۰آل كت ؾم قؾ ه٩ح  ،پاؾٌاه وگلیه ۰۸۳۰ ،و  .۰۹۰۱پاؾٌواه پاؾٌواهی
محعؿه بكيحاویای ک یك ،يكلىؿ ،م مىح ١ك ت بكيحاویا م مپك جوق هىؿموحان ل
 ۰۹۱۰جا  ۰۹۰۱بوؾٔ .وٍىحه بیه ؾم لنٓ
 .۴ؾم قؾ آل كت کكيىوحیه شووقز ووؿقم پاجكيوک ؾيويوؿ ٔ ؾم قؾ هٍوح ٓ
۰۸۹۳و .۰۹۷۰ملی١هؿ شوقز پىص ٔپوؿقبمق ملکوه لیم بوث ١٨لویٓ .ل
جاقيػ  ۰۱ژ ٔ
وويه  ۰۹۴۳جا  ۰۰ؾوام ك  ۰۹۴۳پاؾٌاه بكيحاویای ک یك بوؾ .می
بك ی لؾم ز با مٍ١و٬ه ي ولٙىث ق قها کكؾٔ .و٩ك مل وٍىحه ل چپٓ
 .۳ملکه لکىاوؿق ه ىك پاؾٌاه ٔلن وٍىحه ؾق و ث چپ جّويكٓ
ٌ .۵اهم ؾه ميکحوقيا ؾؼحك پاؾٌاه ٔلن وٍىحه ؾق و ث ق وث جّويكٓ
ٌ .۳اهم ؾه آقجوق ،بك ؾقل ؾه پاؾٌاه ٔ يىحاؾه م ٌ ٍویك بهؾووث ؾق وو ث
ق وث جّويكٓ
ِ .۷ؿق  ٝ٠جابک  ٔ ٝ٠يىحاؾه بیه م٩ٝك لؿيه ٌاه م ملکه لکىاوؿق ٓ
 .۸میكل وٝا لؿيه ؼان مهىؿن ل الک ٩٤واقی ٔ يىوحاؾه پٍوث ؾم قؾ
ه٩ح ٓ

بخش اول :دوره قاجار
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ل و ث ق وث:
مهىؿن ل الکِ ،ؿق  ٝ٠جابک  ، ٝ٠م٩ٝك لؿيه ٌاه ٬اشاق
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ٌىاوه وىؿ ۰۵۱/۰۸۷۷۹ :
٠ىو ن

 :بوؾشهبىؿی مو٬و٨ه میكل ٠یىی مليك [وىؿ]

ووووووووووٙط  :پكموؿه
وحاوؿ قؾ
مىٍؤ

 :والمان م٬ا ٦م موق ؼیكيه

جوواقيػ  /ؾمقه  ۰۴۰۰ :
ي.
يصاؾ
مٍؽّوووات  ۰ :بك .
ٜاهكی
ؾ مىه م معحو  :ؼٙاقيه مع وؾ ٩٤اقی محّؿی مو٬و٨ه میكل ٠یىوی
مليك شهث جىٝی بوؾشه م پكؾ ؼث مشوه ق ٔی.
جوِی٩گك

 :مليك٠ ،یىیبهمووی ۰۴۰۱ - ،
.٪

جوِی٩گك

 :والمان م٬ا٦

جوِی٩گك

 :مو٬و٨ات  /ظٕاق  /بوؾشه  /جولیث  /مالکیث م٩٬ی

مكکووووووووووم  :آقٌیو ملی يك ن
وگهوووووؿ قی
وىؿ
ٌىاوه وىؿ ۰۵۱/۰۸۷۷۹ :
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ذىاوص سىس
ٌ اقه۰۷۰۵۵ :
ٌ اقه ذ ث ؾ٨حك۰۰/۰۰/۰۴ :
جاقيػ۰۰/۰۰/۰۳ :

ۻ

ل و۳۰و۰
مل قت ٨كهىگ
ؾ قه کل م٬ا٦
ؼٙاق ووبث
شىا آ٬ای مع وؾ ٩٤اقی مکیل محّؿی مو٬و٨ه میكل ٠یىی مليك
ؼو هٍ ىؿ وث بك ی جىٝی بوؾشه وال شاقی م ج١هؿ پكؾ ؼث مشووه
ق ٔی والهای گفٌحه جعث جّؿی ؼووؾ قمل ۰۰/۰۰/۰ۼ ووا٠ث ۰۱

 ٬ل ل ٜهك با مؿقک م٩٬یث م ؾقآمؿ م  ٬وْ مشوه م٬ا٨ی وال گفٌوحه
ؾق ؾ قۀ کل م٬ا ٦ؾ يكۀ م٬وا ٦پايحؽوث ظٕووق بوه هو قوواویؿ م يوا
و ايىؿه قو ی ؼويً ق ٠م ٨كمايیؿ م ویم ِوقتظىا وال گفٌحه
ق ب٩كوحیؿ جا بك ی قویؿگی به ؾ قه جع٭ی ٫م٬ا٨ ٦كوحاؾ ٌوؾ.
قئیه کل م٬ا٦
۰۰/۰۰/۰۰
ۻ .م٭ّوؾ وال ۻۼ۽ۻ ٌ ىی وث.
ۼ .م٭ّوؾ وال ۻۼ۽ۻ ٌ ىی وث.

بخش اول :دوره قاجار

م٬ا ٦جهك ن .په ل  ۰۱قمل ج١٭یب ٌوؾ
ه
آ٬ای ٩٤اقی ؼیك ؾ٠وت ٌؿه .يه وامه ٠ح اقی وؿ قؾ ،بايگاوی ٌوؾ.
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فرخخان امیهالذوله

ه ان٘وق که گ٩حه ٌؿ ،ؼوقٌیؿ ؼاو ه ىك ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه
م ووه میكل بو٘الب ٩٤اقی ٔ٨كغؼانٓ وث .با جوشه به ؼؿمات میوكل
بو٘الب ،بیمىاو ث ویىث ٌ ه ی ؾقباقه می ٬ل ٨كوايی ٌوؾ.

میكل بو٘الب ٩٤اقی ٔ٨كغؼانٓ ۻ  ۰۰۰۹جا  ٬ ۰۰۸۸وكی ،مل٭وب بوه
میه لؿمله ،پىك میكل مع ؿمهؿی ٩٤اقی کاٌی ،ل قشال ٬اشاق بوؾ .
می ل ومؾيکان ٌاه ٬اشاق ٔواِك لؿيه ٌاهٓ بوؾه م مىٍؤ ؼؿماجی وث.
ل ش له ؼؿمات م ياؾگاقهوای يٍوان ،مىوصؿ م مؿقووۀ میه لؿملوه
وث که ؾق بال ق ٌهك جهك ن ٬ك ق ؾ قؾ .میه لؿمله ؾق شو وی م قؾ ؾقبواق
٨حع١لی ٌاه ٌؿ .ؾق  ۰۰۴۹به قج ٔه وكهىگی قوویؿ م موؿجی ظک وك ن
ِ٩هان م وپه گیین ٌوؿ .ؾق  ۰۰۳۱بوه ِوىؿم٪ؾ قی مع وؿ ٌواه
٬اشاق مىّو ٌؿ م مؿجی به ظکومث کاٌان ق٨ث .ؾق ووال  ۰۰۷۰ل
ٔ
م١اهؿه پواقيه
واِك لؿيه ٌاه ل٭ب میه ل لک گك٨ث م بك ی مٕای
به٠ىو ن و٩یكک یك به ؾقباق واپلئون وو ٠م ٌؿ م وه وال ب١ؿ به يك ن
بالگٍث .می ؾق مؿت ٬اموث ؼووؾ ؾق قمپوا وو٩كوامه ی ووٌوث کوه
بهؼا٘ك ذ ث مف کك ت ویاوی با ٨ك ؾی وٝیك واپلئون ووو  ،هووو ان،
لئوپولؿ بلژيک ،م ٌاهم ؾه ميکحوقيای وگلیه جوشه موقؼان ق شلوب
کكؾ .ق٨حهق٨حه مٍاهؿ ت ٤یكویاوی میكل ٨كغ ؼان ویوم جوشهوات ق بوه
ه
ۻٜ .اهك و ܅٨كغؼان܄ ق واِك لؿيه ٌاه وحؽا کكؾه وث.

بخش اول :دوره قاجار
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ؼوؾ شلب کكؾ .ؾکحك مظیؿ مظؿت ،جاقيػوگواق م ١واقی ،بوا جعلیول
مٍاهؿ ت م ١اقی م ٌهكوالی میكل ٨كغ ؼان میه لؿمله ،و٩كوامۀ م
ق يکی ل مىاب ٟمه ؾق ٌکلگیكی جصكبه ی بومی ل مؿقویحوه ؾق يوك ن
می ؾ وؿ .کحا ܅و٩كوامه ٨وكغؼوان مویه لؿملوه ٔمؽومن لو٬وايٟٓ܄،
ّ
جؤلی ٧ظىیهبه ٠ؿ للوه ووك بی بوه لبوان ٨اقوویٌ ،وكض مؤموقيوث م
مىا٨كت ٨كغؼان میه لؿمله به و ايىؿگی يك ن به م الوک قمپوايی ؾق
وال  ٬ ۰۰۷۰كی مٙاب ۰۸۵۳ ٫مییؾی وث.
میكل ٨كغ ؼان په ل بالگٍث به ل٭ب میه لؿمله وائل آمؿ .می موؿجی
مليك ؾقباق واِكی بوؾ م مؿجی ه به ظکومث ؼو وىاق م وٙىوم قوویؿ.
م ؾق  ۵۹وووالگی ؾق وووال  ٬ ۰۰۸۸ووكی ؾق جهووك ن ؾقگفٌووث م ؾق
م٭ كه ی ؼّوِی ؾق  ٬ؾ٨ه ٌؿ .ل ش له آذواقی کوه مویه لؿملوه ل
ؼوؾ به شای گف ٌث می جو ن به چاقوو ٪میه لؿمله ؾق بوال ق کاٌوان
ٌاقه کكؾ.
٨كغؼان ل قشال ویاوی لمان واِك لؿيه ٌاه ٬اشاق وث م ٌاه ٬اشاق
ظکا م وامههايی بك ی می ِواؾق کوكؾه ووث .يوه ووىاؾ ؾق مك کوم
وگهؿ قی مؿ قک م محوون کهوه مشووؾ ؾ قؾ م ؼوو وً م باليوابی آنهوا
٘ی٠ات قلٌ ىؿی ل ؾمقۀ ٬اشاق بهؾوث میؾهؿ .و وووه ی ل واموۀ
واِك لؿيه ٌاه به ٨كغؼان میه لؿمله ؾق کحا ܅ وىاؾ جاقيؽی ؼاوؿ ن
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٩٤اقی܄ۻ شلؿ ٩ِ ۰عۀ  ۰۱۰آمؿه وث .وامۀ مفکوق ؾقباقۀ شلووگیكی
مكؾ ل مك ش١ه به ٘ یب وگلیىی وث.
ّ
گ٩حه میٌوؾ هىكوحاوی بوا ووا آيث للوه به هواوی ؾق ؼیابوان چهواق ق ه
ویكمن م ٌ ٟ٬ؿه وث که ٨كغؼان آن ق هؿ کكؾه وث.
٨كغ ؼان وه پىك ؾ ٌث .يکی ل آنها مع ؿظىیه ؼان وث کوه بوا
ؾؼحك ٠ووويً ٔ٨كؼىووؿهؼاو ٓ لؾم ز کووكؾ .ؼوقٌوویؿ ؼوواو ٨كلوووؿ
آنهاوث .ک ال ل لک ویم ل ؼاوؿ ن ٩٤اقی وث.
ولىلۀ وىل ٩٤اقیهای کاٌان بوه بووـق ٩٤واقیِ ،وعابی م١وكم،٦
میقوؿ .بؽٍی ل ج اقوامۀ ؼاوؿ ن ٩٤واقی ؾق کحابؽاووه م موولۀ ملوک
م  ٟ٬ؾق جهك ن ؼیابان  ۴۱جیك وّب ٌؿه وث.

ۻ .وويىىؿگان کحا  :کكي ِ٩هاویان م بهك ٩٤اقی م ٠لی ِ٥ك  ٠ك ن هىحىؿ.
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کاقٌىان جوِی٧گك جّويك ؾق کحابؽاوه ملی ٠ :اقی
جاقيػ جوِی۰۴۹۰/۱۵/۱۰ :٧
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ٌ اقه مؿقک

۴۰۰۷۳۹۱ :

معل

 :آقٌیو ملی يك ن

وگهؿ قی
ٌ اقه باليابی ۹۹۹/۰۵/۵۳۰۷ :
مىٍؤ

 :ؾ وٍوق٨ ،یكمل

٠ىو ن م وا

 :مع ؿظىیه ؼان ٩٤اقی مل٭ب به ٨كغؼان [٠که]

پؿيؿآمق
مٍؽّات

٠که، :ویاه م و٩یؿ܆ ۰۵×۹ن .

۰ :

ٜاهكی
ياؾؾ ٌث

 :شهث کىب ٘ی٠ات بیٍحك به شلؿ٩ِ ۴عه ٌ ۸۵وكض
قشال بامؿ ؾ قشوٌ ٞوؾ.
ليكووويه ٠کووه٨ :كغؼوان پىووك ٨كغؼوان میه لؿملووه
پؿقؼاو وحٝا لىلٙىه ٔؼوقٌیؿل٭آ پوؿقبمق مواؾقی
ّ
ّ
 ٠ؿ لله م وّك لله وحٝا .

جوِی٩گك

٩٤ :اقی ،مع ؿظىیهبه ٨كغ۰۰۳۳ ،؟  ۰۰۹۵ -
.٪

جوِی٩گك

٬ :اشاقيه
ؾملح كؾ ن

چکیؿه

 :جّويك و٩ك ؾی ل مع ؿظىیه ؼان ٩٤اقی ٨كغ ؼان
پىك ٨كغ ؼان میه لؿمله.

بخش اول :دوره قاجار
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 .1فرخخان امیهالذوله و قضیه افغاوستان

میكل بو٘الب ٨كغ ؼان ٩٤واقی وو٩اقت يوك ن ؾق ٨ك وىوه ق بوه ووال
۰۰۴۵ي م٭اقن با  ۰۸۵۷جؤویه کكؾ م به موؿت  ۰ووال مليكمؽحواق
يك ن ؾق ٨ك وىه م چىؿ کٍوق قمپايی بوؾ .په ل ٌکىثهای يوك ن ل
قمویه که مىصك به مٕوای ٠هؿواموههای گلىوحان م جكک اوآوای ٌوؿ،
وگلیه جیي میکكؾ با گىحكي و٩وـ ؼوؾ ؾق کابل٬ ،ىوؿهاق ،هوك ت،
بؽاق  ،پىصا  ،وىؿ ،م بلوچىحان ،يه مىوا٘ ٫ق بوه٠ىو ن ظوكي موه
ؼوؾ ؾق مىٙ٭ه با هىؿموحان ٬ك ق ؾهؿ .ؾق يه میان ،قمویه که مىاوو ات
پكووؾی با ؾقباق يك ن ؾ ٌث ،ماوِ ٟلی به ٌ اق میق٨ث.
با ٌكم ٞولٙىث واِك لؿيه ٌواه ،܅کهوهؾل ؼوان܄ م ܅مع وؿؼان܄،
٨كماوكم يان ٬ىؿهاق م هك ت به ٌاه يك ن ٠ی وكوپكؾگی کكؾوؿ که يه
مك بهٌؿت وگلیىیها ق وگك ن کكؾ .وگلیه چىوؿی ب١وؿ بوا م٠وؿه م
م٠یؿهای بىیاق ،܅ؾموثمع ؿؼان܄ ،ظاک کابل ق جٍووي ٫کوكؾ بوه
هك ت لٍکكکٍی کىؿ .يك ن ه بیکاق وىٍىث م وپاهیان ؼوؾ ق ق هی
يه ٌهك کكؾ.
گكچه لٍکكيان ٬اشاق با ک ک بومیان ٥٨ان ،وپاه ؾموثمع ؿؼان ق
ٌکىث ؾ ؾوؿ م هك ت ق جّك ٦کكؾوؿ ،ما ج٩ا٬ی ٤یكمىحٝكه ه وهچیم
ق به ه قيؽث .وگلیه که مىوا ٟ٨ؼووؾ ق ؾق ؼٙوك میؾيوؿ بوه يوك ن
٠ین شىگ ؾ ؾ٨ .كغؼوان میه لؿملوه مليكمؽحواق يوك ن ؾق پواقيه،
مؤموق ٌؿ با واپلئون وو م ویم ولٙان ٠ر اوی مف کكه کىؿ جا بیه يك ن م
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وگلیه مّالعه ٌوؾ .وگلىحان وامگان ؼوؾ ق به شىو

يك ن ٨كووحاؾ

م با مشوؾ م٭اممثهای مكؾمی ،بك ؼاقک ،بوٌهك ،ؼكمٍوهك ،م هوو ل
مىلٗ ٌؿ.
و٭ل وث که ؾق آن قملها ،قملوامۀ جاي م ؾق وكم٭اله ی بوا ٠ىوو ن ܅ووه
میؾ وی م وه ٠ی٬ه ی ؾ قي بوؿ وی کوه هوك ت کصاووث܄ ،وىو ث بوه
لٍکكکٍی وگلىوحان بوه يوك ن وح٭واؾ کوكؾه بووؾ ،موا ܅پال كووحون܄،
وؽىثمليك بكيحاویا به يه وح٭اؾ ت م١٬ی وىهاؾ.
پیٍكمی وگلىحان ،وك وصا قمویه م ٨ك وىه ق بوه مظٍوث ووؿ ؼث م
آوها ٌاه يك ن ق م ؾ ق بوه مّوالعه کكؾووؿِ .ولعی کوه جعوث ٠ىوو ن
܅٠هؿوامۀ پاقيه܄ بیه بو٘الب ٨كغ ٩٤واقی ،و ايىوؿۀ ؾقبواق يوك ن ؾق
پاقيه م لكؾ کاموی و ايىؿۀ ؾملث وگلىحان به مٕا قویؿ.
گ٩حه می ٌوؾ میكل آ٬اؼان ووقی ِؿق  ٝ٠يك ن م ٬اجل میكل ج٭یؼوان
میكک یك ،ؾق آن لمان جىها يک ؾوحوق ل ١ل بك ی ٨كغ ؼوان کوه مٍو٥ول
مف کكه با ٘ك٦های قمپايی بوؾ٨ ،كوحاؾ :܅ٌو ا ؼحیواق ؾ قيوؿ ؾق هوك
مىئله ی که موقؾ ج٭أای وگلیىیها وث مو ٨٭ث کىیؿ ،مگوك ؾق ؾم
موقؾ :يکی ولٙىث واِك لؿيه ٌاه م ؾيگكی ِؿ قت مه.܄
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بك وان پی اوی که ٨كغ ؼان مٕا کكؾ ،هك ت ل يك ن شؿ ٌؿ م يك ن
موشوؾيث کٍوقی به وا ٥٨اوىحان ق به قو یث ٌىاؼث.

ۻ

 .2پارک امیهالذوله

پاقکی ؾق ٌ ال ٌهك جهك ن با وا میه لؿمله وث .ل حه ه کىوون شوم
ب٭ايايی بىیاق وؿک ،چیمی ل پاقک بوا٬ی و اووؿه ووث .يوه پواقک ل
ؼووؿمات ٨كغؼووان میه لؿملووه ویىووث بلکووه بووهه ث میووكل ٠لیؽووان
میه لؿمله ٔ / ٪۰۰۵۹جهك ن و  / ٪۰۴۰۰گیینٓ ظوؿ خ ٌوؿه ووث.
٘كض پاقک میه لؿمله مح١ل ٫به میكل ٠لیؽان میه لؿمله ل بمقگان ٠هؿ
٬اشاق م ِؿق  ٝ٠م٩ٝك لؿيه ٌاه ،يک و وووه آ٤واليه آقکحايوپ بوك ی

پاقکهای ب١ؿی ؾق يك ن وث ۹.می با ٢موی ٟؼووؾ ؾق ٌو ال ٌوك٬ی
جهك ن ق ؾ يك کكؾ .يه با ٢ل آوصا که مٙاب ٫ولوبی وو ٘كضقيمی ٌوؿه
بوؾ بیٍحك با وا پاقک میه لؿمله ٌهكت يا٨ث.
میكل ٠لیؽان میه لؿمله ،ل ٠٭ا میكل مع وؿؼان مصوؿ ل لک ،ل
ؾملح كؾ ن مح ول ؾمق ن ٬اشاق بوؾ .م کاقؼاوه ٬ىؿ کهكيومک م کاقؼاووه
ک كيثوالی ؾق لهیه ق جؤویه کكؾ م ؾق ج كيم مؿقوه قٌوؿيه ق بىیوان
گف ٌث م ه و قه ؾق لمكه ملق ی بمق ٌىاؼحه میٌوؿ کوه ؾق هوك ووه
و٩ك ٨كوگىحان ،ه ك ه واِك لؿيه ٌاه بوؾ م ؾق وال  ٪۰۴۰۳مليك ٝ٠
م وووپه ِووؿق  ٝ٠م٩ٝك لووؿيه ٌوواه ٌووؿ .کووكلن ،م ق اليوو٫جكيه
ۻ .ياؾؾ ٌث ؾق گكمه جلگك ؼو وً.
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ویاوح ؿ ق يك وی میؾ وؿ .م ؾق مك واؼح انوالی مٍهوق م لبكؾوث
بوؾه وث م ملیه پاقک جهك ن ق با لگويی مح٩وامت بوا ووىث با٢هوای
يك وی ،ؾق ٌ ال جهك ن م پٍث ؾقم له ٌ یك ن بىا کكؾ.

ۻ

 .3قرآن فرخخان امیهالذوله

٨كغؼان میه لؿمله به مووق ؼیوك ؾيىوی م گىوحكي م١واق ٦وویمی
ه یث میؾ ؾ .ل و ووههای آن میجو ن ل ٬كآووی ووا بوكؾ کوه بوهه ث
يٍان ،به ج١ؿ ؾ لياؾ ،ؾق لمان واِك لؿيه ٌاه ٬اشواق چواپ م مىحٍوك م
م ٧٬بك مىل اوان ٌؿ .ؾق وال  ٬ ۰۰۷۴كی که میه لؿمله به وو٩اقت
٨ك وىووه م وگلىووحان م قمپووای ٤كبووی مووؤموق ٌووؿ ،بووا کٍوو ٧آليات م
٨هكوث کل ات ٬كآن ؾق ٌهك پاقيه آٌىا ٌؿ م جّ ی گك٨ث که ٬كآن
ق بهه ك ه کٍ ٧آليات ؾق يك ن چاپ م مىحٍك کىؿ٬ .كآن موفکوق ؾ ق ی
کٍ ٧البیات بووؾه م ؾق ٙ٬و ٟقظلوی ووث م چواپ مل آن ؾق ِو٩ك
 ٬ ۰۰۷۹كی م جصؿيؿ چاپ آن ،په ل ِؿ م يالؾه وال بهمویله ووو ؾۀ
ّ
مكظو میه لؿمله ي١ىی آ٬ای ظىى١لی ٩٤اقی م١امن لؿمله ؾق ـي٭١وؿه
 ۰۴۹۱وصا ٌؿ.
ذىاوص بطذی اظ صفحات قطآن فطخذان امیهالسوله:
قمی شلؿ:
ۻ .بوـق مصلىی کوپايی م مصح ی وّاقی م مع ؿقٔا ب اویان م ٨كهواؾ ٨ؽواق جهك ووی،
ميژگیهای وؽىحیه پاقک جهك ن :پاقک میه لؿملهَ ،܂.
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٬كآن مصیؿ .چاپ ٨وكغؼوان میه لؿملوه ِو٩ك  .۰۰۷۹جصؿيوؿ چواپ
ـي٭١ؿه ۰۴۹۱
ِ٩عات بحؿ يی ٬كآن:
٨كغؼان میه لؿمله کاٌاوی که وىب ٌكي ً٩به بوـق ٩٤اقی ِعابی
گك می میپیووؿوؿ ،چىانکه ؾق جوو قيػ م١وكم ٦ووث ؾق ووال ۰۰۷۴
هصكی  ٬كی به و٩اقت ٨ك وىه م وگلىحان م قمپای ٤كبی مؤموق ٌؿ م
م ؾق يه و٩ك ٠یمه بك  ٟٙ٬م ّ٨ل بكؼی مىائل ویاوی ،با ٠ؿه ی ل
ؾ وٍ ىؿ ن م ٌكٌ٪ىاوان قمپوا آٌوىايی ظاِول کوكؾ م ؾق ووايه يوه
آٌىايی ؾ وىث که کٍ ٧آليات م ٨هكوث کل واجی بوك ی ٬وكآن مصیوؿ
جكجیب ؾ ؾه م به ٘  ٟقواویؿه ٌؿه وث.
میه لؿمله يه کحا ق با ؼوؾ به يوك ن آمقؾ م ؾق جهوك ن ؾقِوؿؾ ٘ وٟ
٬كآوی با آن کٍ ٧آليات م ٨هكوث کل ات بكآموؿ م يوه کواق ق جعوث
ّ
ّ
وٝك آؼوووؿ موی ٠لیمع ّ وؿ ِو٩هاوی پوؿق مكظوو ظواز  ٠وؿ ل٩٥اق
ّ
وص ل لک قظ ة لله٠لیه ا که ل ؾ وٍ ىؿ ن وامؿ ق ؾمقۀ واِكی بوؾوؿ
به وصا قواویؿ .ؾق يه ٬كآن ٌكي٠ ،٧یمه بك آن محیال ق٠ايث ٬ك ئوث
٤یكمٍهوق ٠اِ ویم ٌؿه م ٔو بٙی ه که بك ی چىیه کحوا ٠ميومی
الل وث موقؾ ق٠ايث ٬ك ق گك٨حه وث .يىک په ل ِؿ م يالؾه ووال
يه ٬كآن ٌكي ٧بهمویله وو ؾۀ مكظو میه لؿمله ي١ىی آ٬وای ظىوى١لی
ّ
٩٤اقی م١امن لؿمله جصؿيؿ چاپ م بهِووقت هوؿ ؾق ؾووحكن هول
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ي ان م ٠ی٬همىؿ ن به ٬كآن گف قؾه میٌوؾ جا با٬یوات ِوالعاجی بوك ی
ؼاوؿ ن م ياؾگاقی بك ی ؾ٠ای ؼیك ویکان م ِالعان باٌؿ .میوؿ ووث
که يه  ٠ل کوچک ؾق پیٍگاه پكمقؾگاق بمق ّ ،
٠م  ٬ول يابؿ م جویمت
کىىؿگان ٌكي ٧ویم ل ِ ی ٬لب م با ؾل پاک م ویوث ؾقووث بواوی م
واٌك م ه ه کىاوی ق که به وعوی ؾق چاپ م وحٍاق يوه ٬وكآن ٌوكي٧
ؾؼیل بوؾه وؿ ،به ؾ٠ای ؼیك ياؾ و ايىؿ.
ه
ؾق جصؿيووؿ چوواپ مصووؿؾ ٬ووكآن موووقؾ قووویؿگی ؾ٬یوو٬ ٫ووك ق گك٨ووث م
قو لؽٗهای ؼواَ م ووهو ل٭ل ها يکايوک ووحؽك ز ٌوؿ م يىوک
ّ
ٔ ه شؿملی ٠كٔه میٌوؾ جا کىاوی که ؾ٬ث ؾق کحا ٠ميم آو اوی
ق م شب میؾ وىؿ٬ ،كآن ؼوؾ ق ِیض ٨كمايىؿ .ؾق جصؿيؿ وٝوك ذواووی
ه
آوصاها که بؿ هة م١لو و وؾه وث با ٬كآن چاپ با٤آهووك ئی م٭ابلوه م
ج ٙیٌ ٫ؿه وث.
بى ه ج١الی ٌؤوه
ّ
چون شىا شیلثمآ واِك ؾيه م ؾملث ظامی ملک م ملث ّ
م٭ك
لؽا٬ان ّ٨كغؼان میه لؿملوة ل١لیوة ل١الیوة ؾ شیلوه ل١الی ؾق قم ز
ّ
ملث جالی م هو ی ؼؿمث ٌاهىٍاه ٤الی ه و قه لظ ث ق بك ق ظوث
م ج١ب ق بك ٘ك ؼحیاق ٨كموؾ ،م آنگاه که ٨ی ما بیه ؾملث ّ
٠لیه يك ن
ّ
م ؾملث بهیه وگلیه لالل م ؾ ؾ م جعاؾ به ؼاٌاک ٨حىه م ٨ىاؾ مکؿق م
ّ
لٙاي ٧مّاؾ٬ث م مّا٨ات به مىاشمت م م واق ت م وؿل آموؿ ،وو٩یك
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٘ك٨یه پیکان جیك پك ٍ٨ان ٌؿ م پاوػ شاو یه بوه لبوان جیو ٣ووك ٍ٨وان
٨حاؾِ .یض ـ ت بیه ق ٨علی بايىث که لباوً جی ٣مّكی ق ماوؿ که
م٬ث مىال ث وك جك ل آ لالل م گوهكباقجك ل گىس آلل آيوؿ م هىگوا
مىاٍ٬ووث کكؾوووؿهجك ل لبووان موواق م شاوکوواهجك ل ِكِووك ؾموواق باٌووؿ
ٌاهىٍاه کاقآگاه بهؾوث ؼح اق م ق ؼحیاق ٨كموؾ م میه لؿمله بیآوکه
ؾق ق ه ؾيه م ؾملث يه کل٩ث ق ِ١ب ٌ اقؾ مؾيه م ٌ١ب ق ؾق وپكؾ
م مّاق م م الک قم م ٨ك وه م وگلیه ق ؾق ووٌوث م يوه ؼوؿمث
بمق ق چىانکه ٨ممن ل ظوِله ٔو یك م بیوكمن ل ووؿ له جوؿبیك بووؾ
واؼحه م پكؾ ؼحه کكؾه ،ؾوث ٨حىه ق بكبىث م پای ٨ىواؾ ق بٍکىوث.
لوگ ویكوگ کؿمقت م بٕ٥ا ق بومؾمؾ م بوا ِولط م ِو٩ا ق بگٍووؾ
چىانکه ٌوكض يوه ش لوه ؾق کحوب جوو قيػ بهجّ٩ویل مىوٙوق ووث
ّ
بالص له آن مؿت که ؼؿمحً ق ٬امث پاقيه واگميك بوؾ ،کحابی ق کوه
٠ل ای ٨كوگىحان ؾق کٍ ٧آيات ٬كآن مصیؿ ق ٬کكؾه بوؾووؿ میظٝوه
٨كموؾ م ؾق ؼا٘كي که ق٬ی ه ّ٨ل لؽٙا م ظاکی آيات ّ
ظ ٫م با٘ل
ووث ،وووحوؾه و وووؾ ،الشوك م ب١ووؿ ل مك ش١ووث بوه يووك ن م وووممل بووه

ؾ ق لؽی٨ه جهك نۻ ٨كمان کكؾ جا ٬كآن مصیؿ ق با ج امث کٍ ٧آليات ؾق
ّ
ّ
يک مصلؿ وگاٌحه م ٠ؿؾی کریك به ظلیۀ ٘  ٟمعلی ؾ ٌحىؿ م آن ش لوه
ۻ .وىؽه٘ :هك ن.
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ق ؾق ق ه ؾيه م یه بك مىل ات م مىل یه م٬و٨ ٧كمووؾ بوه ٌوكٖ آوکوه
هكکه ب١ؿ ل ٬ك ئث ووقه م پواقه کوه بوك ّـموث وهواؾه ؾق ؾ٠وای ؾملوث
ٌاهىٍاه شهانپىاه م قخ ؾيهی م کاهۻ واِك ؾيه له واِوك لؿيه پاؾٌواه
ّ ّ
ؼلؿ للهملکهمولٙاوه مىامعه م م اٌوات ق ظوك م بیوكمن جکوالی٧
ّ ه
ه
ه
ه
وی ؾ وؿ .م لع ؿلله مال م آؼك م ٜاهك م با٘ىا.
ّ
بع ؿ لله م ظىه جو٨ی٭ه ِوقت ج ا م وو ث ؼححوا پوفيك٨ث ،يوه
٬كآن مصیؿ م ٨ك٬ان ظ یؿ که لع ٫م ٙوٞجك ل ٤الب ٬كآنهای م ٙو٠ه
م ِعیطجك م آق وحهجك ل کل ٨ك٬اوهای محكو ه وث چوون جّوؿی ؾق
کكب ب١ؿ ه
جّعیط آن ه
مكب ۼ ٌؿ م ک ال هح ا م بفل شهؿ به  ٠ل آموؿه
ّ
نٌاء لله ک ال محیوال ق ؼو هوؿ ؾ ٌوث م چوون ِول ٬وكآن قم يوث
ظ ُ٩وث ل ٠اِ قم يوث بکوك کوه ٠یموث آن َ ووث ویوم ؾق
ظو ٌی ذ ث ٨حاؾ جا هكکه ؼو هؿ به هك ؾم وعو ٬ك ئث و ايؿ م ل بك ؾق ن
ؾيىی ملح ه ؾ٠ای ؼیك هىح .
م وا ل عحاز لوی ٩٠وو ّقبوه ل٥ىوی ٠لوی مع وؿ بوه مع وؿ ظىویه
ّ
الِ٩هاوی ٩٤ك لله ـووبه ا م کان ل٩ك  ٢يو لص ١ة لرامه ٍ٠وك موه
ٌهك ِ٩ك ل ٩ٝك .۰۰۷۹

ۻ .ؾيهی م کاه :جاز م جؽث .ظىه ووقی٨ ،كهىگ بمق وؽه ،ز۾َ ،ۻۺۿ۽.
کكب ب١ؿ ه
ۼ .ه
مكب :م٭ّوؾ يه وث که ٬كآن چىؿيهمكج ه جّعیط م ٤لٗگیكی ٌؿ.
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ّ
بع ؿ لله م ظىه جو٨ی٭ه که يه وىؽه کٍ ٧آليات کوه ظوامی ش یوٟ
آيات م کل ات ٬كآوی وث م لع ٫قوس بىیاق م لظ ث بیٌ اق ؾق آن
کٍیؿه ٌؿه ،و ث ج ا م ؼححا پفيك٨ث ٨ی يو لص ١وة ٨وی م ؼوك
قبی ٟآلؼك وىه  ۰۰۷۹جى ٟم و ١یه م مؤجیه ب١وؿ اللو ٧بیوؿ لع٭یوك
ل٩٭یك ّ٬ل ل ّ
عّلیه م ل ٍح٥لیه ٠لی ِ٥ك به  ٠ؿ لص اق لى یكی
ّ
الِ٩هاوی ٩٠ی لله ٠وه وویئاجه ا م ل لوح ه ٠وه ل ىح١٩ویه ؼیوك
ّ
لؿ٠اء م ٠ه لله ل صیب ؼیك الشابة.
م ؾق کاقؼاوه وحاؾ ل حكو یه ـم ل ىا٬ب م ل ٩اؼك وویلة لىواؾ ت
آ٬ا میك مع ؿ با٬ك لٙهك وی و ث و ٙا ٞيا٨ث.
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ووٌحۀ قمی شلؿ ٬كآن ٨كغؼان میه لؿمله
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جّويك يکی ل ِ٩عات ٬كآن ٨كغؼان میه لؿمله
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 .4مسجذ و مذرسۀ امیهالذوله

مىووصؿ م ظوووله ی ؾق بووال ق جهووك ن ،معلووۀ مولوووی ،ل ياؾگاقهووای
میه لؿمله وث .يه مىصؿ م مؿقوه به میه لؿمله م١كم ٦م مٍوهوق
وث م وا میه لؿمله ویم ؾق جابلويی ؾق وك ؾق وواؼح ان وّوب ٌوؿه
وث .وواؼح اوی  ٘ ۰٭وه ووث کوه ٘ ٭وه ٨و٬واوی بوك ی جعّویل م
وحك ظث ٘ی ؾق وٝك گك٨حه ٌؿه وث م ؾق ـيل آن مىصؿ ٬وك ق ؾ ؾ.
ل ٕ٨ای مىصؿ ٠یمه بك ٬امه و ال ش ا٠وث ،بوك ی بعود م م اظروه
٠ل ی ٘ی م بكگم قی بكؼی ل کینهای ؾقن وح٩اؾه میٌوؾ .ؾق
مىصؿ مفکوق ،و ال ش ا٠ث بهِوقت مى ٝم مىح ك بكگم ق میٌوؾ م
کى ه م بال قيان بهه ك ه ٘ی ٠لوو ؾيىوی ؾق و وال ٌوكکث میکىىوؿ܆
٠یمۀ بك آن ،ؾق مىصؿ م مؿقوۀ میه لؿملوه٘ ،ل وهها م ؾ وًپژمهوان
٠لو ؾيىی به جعّیل م پژمهً میپكؾ لوؿ .وه جه ل ٠ل ا م قمظاویون
مٍهوق م١اِك ٔمع ؿ٠لیٌاهآباؾیٌ ،یػ مع ؿظىیه ل هؿ ،م میكل
ِ

 ٠ؿ لکكي ظٌ٫ىانٓ ل ئ ه ش ا٠ات مىصؿ مفکوق بوؾه وؿ .مىصؿ
مفکوق ،والیان ؾق ل معل بكگوم قی ووؽىك ویها م کینهوای ؼوی٪

میكل  ٠ؿ لکكي ظٌ٫ىان بوؾ م ق ؾج ىؿ ن می بك ی وح٩اؾه ل يٍوان
به مىصؿ میه لؿمله میآمؿوؿ.
ؾقباقۀ يه مىصؿ مىحىؿی با ٠ىو ن ܅مىصؿ ٌبلوؿهؾ قها܄ جهیه ٌوؿه
ّ
وث که به قم يث ٬ؿ مات مكظو آيث للوه ٌواهآبواؾی ،مكظوو ٌویػ
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ظىوویه ل هووؿ ،م مكظووو میووكل  ٠ووؿ لکكي ظٌ٫ووىان ؾق مىووصؿ
میه لؿمله میپكؾ ل .يه مىحىؿ ل ٌ که مل وی ا پؽً ٌؿه وث.
مع ؿ٠لیٌوواهآباؾی ܁ۻ وووال ؾق جهووك ن بووه ج لیوو ٣م جووؿقيه ٌووح٥ال
ؾ ٌحىؿ .يٍان ؾق يه ܁ۻ وال ؾق مىصؿهای وك ز ل لک م میه لؿمله
م مىصؿ شام٬ ،ٟامه و ال ؾ ٌحىؿ.
ّ
په ل قجعال ٌیػ مع ؿظىیه ل هؿ ،بىابك مِیث يٍوان ،آيوث للوه
ظٌ٫ىان مامث ش ا٠ث يه مىوصؿ ق بوك ٠هوؿه میگیوكؾ .ظٕووق
يٍان با٠د قمو ٫بیً ل پیً شلىات ؼی٬وی ؾق يوه مىوصؿ موی
ٌوؾ جا آوصا که مىصؿ ٌبلوؿهؾ ق به يک ٙ٬ب م١ىوی ؾق ٌوهك جهوك ن
ج ؿيل میٌوؾ.

بخش اول :دوره قاجار

آق مگاه ٨كغ ؼان میه لؿمله ؾق
ظك ظٕكت مّ١ومه
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ّ
وك ؾق مىصؿ میه لؿمله
ّ
معل وؽىك ویهای مكظو ظٕكت آيث ّلله میكل  ٠ؿ لکكي ّ
ظٌ٫ىان

بخش اول :دوره قاجار



ّ
ٕ٨ای ؾ ؼلی مىصؿ میه لؿمله
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 .5تشابه اسمی

ؾق ؾمقه ٬اشاق  ۰جه ل قشال با ٠ىو ن میه لؿملوه هىوحىؿ .يکوی میوكل
٠لیؽان میه لؿمله که ملیه پاقک يوك ن ل ؼوؿمات مووث م ؾيگوكی
٨كغؼووان میه لؿلووه کووه مىووصؿ میه لؿملووه ؾق بووال ق بوومق جهووك ن ل
ياؾگاقیهووای موووث .ل آوصووا کووه هووك ؾم ٌووؽُ ل قشووال ّ٠ووك
واِك لؿيه ٌاه هىحىؿ ،م کوه ووث بویه يوه ؾم ٌؽّویث ؼلوٗ م
ٌح اه ٌوؾ م آذاق م ظکا م ؼؿماجٍان به و ؾيگكی ذ ث ٌووؾ܆ لوف
موقؼان م مع٭٭ان جاقيػ الل وث ،به يه مك جوشه ؾ ٌوحه م ؾق کىواق
٠ىو ن ܅ میه لؿمله܄ ووا آنهوا يوا جواقيػ م٨اجٍوان ق آمقووؿ٨ .كغؼوان
میه لؿمله ،محولؿ  ٬ ۰۰۰۹كی م محو٨ای  ٬ ۰۰۸۸كی وث٠ .لیؽوان
میه لؿمله محولؿ  ٬ ۰۰۵۹وكی م محو٨وای  ٬ ۰۴۰۰وكی ووث .ي١ىوی
هىگا م٨ات ٨كغؼان٠ ،لیؽان شو وی  ۰۹واله بوؾه وث.

بخش اول :دوره قاجار

میكل ٠لیؽان میه لؿمله
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= .وقاشی واصرالذیه شاه قاجار از امیهالذوله

و٭اٌی ٨كغؼان میه لؿمله جووٗ واِك لؿيه ٌاه ٬اشواق کٍویؿه ٌوؿه
وووث .و٭اٌووی ؾق ووومؾ آ٬ووای مىّوووق قٌوویؿی ٔپژمهٍووگك جوواقيػ م
وكپكوث م٭ كۀ میكل ٠یىی ؼان مليكٓ بوؾ .می والها با وهايث ؾ٬وث
ل يه وىؿ جاقيؽی وگهؿ قی کكؾ م ٠لیق ٤ؾقؼو ووثهای بىویاقی
که ل ؾ ؼل م ؼاقز يك ن بك ی ؼكيؿ آن بوؾ ،و٭اٌی ق ؾق ؼكؾ ؾ ܂܃۽ۻ
ٌ ىی به کحابؽاوه ،موله ،م مكکم وىاؾ مصله ٌووق ی وویمی هوؿ
کكؾ.
ؾق ٬ى ث باالی وىؿ ،جّويك ٨كغ ؼان م ؾق ـيل آن ياؾؾ ٌوثهايی ل
واِك لؿيه ٌاه ٬اشاق وث.

ۻ

ياؾؾ ٌث ٨اقوی واِك لؿيه ٌاه:

܅ٌ یه ٨كغؼان وث .ؾق کىؿۼ کٍیؿه ٌؿ با ج١صیل ج ا موا ٨كغؼوان
ل به جکان میؼوقؾ ،و یگف ٌث ؾقوث کٍیؿه ٌووؾ بوا ٬لو آهىوی
ه
ۻ
٨كوگی ه کاق مٍکل وث جعكيك ٨ی يثئیل.܄
ۻ .بكؼی ل کل ات ؾق ياؾؾ ٌث واِك لؿيه ٌاه م ه بوؾ .بك ی ق٨و ٟبهوا ل مع٭٭وان م
وىؿپژمهان گكمه جلگك ܅ؼو وً܄ وح٩اؾه کكؾي  .ل آنها جٍکك میکىی .
ۼ .کىؿ :ل ٛ٩جكکی وث به م١ىای يیی ٪م آباؾی .ظح ال ه ؾ قؾ مك ؾ ل ܅کىوؿ܄ ه وان
܅که܄ باٌؿ ليك ؾق ظاٌیۀ ٠کىی ؾيگك ،واِك لؿيه ٌاه ܅که وول٭ان܄ ق ܅کىؿ وول٭ان܄
ووٌحه وث.

بخش اول :دوره قاجار
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ياؾؾ ٌث ٨ك وىوی واِك لؿيه ٌاه:
Farokh khan chambellan prive de la cour
 .1.6وکتههایی دربارۀ سىذ وقاشی

ل ٓ٧ؾق ٜهك ٔپٍثٓ وىؿ م٭ؿ قی ل ِوقت ٨كغ ؼوان کٍویؿه ٌوؿه
ه
وثٜ .اهك به٠للی واِك لؿيه ٌاه مىّكٌ ٦ؿه م ؾق ٘ك ٦ؾيگك بكگه
و٭اٌی ق کٍیؿه م به ج ا قواوؿه وث.
ٓ وىؿ ٨ا٬ؿ جاقيػ وث.
پٓ و٭اٌی با ؼوؾکاق آبی کٍیؿه ٌؿه وث.
تٓ ؾقباقۀ جاقيػ وىؿ میجوو ن چىویه معاوو ه کوكؾ کوه ؾق ٘وول ؾمقۀ
ولٙىث واِك لؿيه ٌواه چهواق ووال يثئیول بووؾه ووث :ووالهای
܃ۼۼۻي ،ۻ۾ۼۻي ،۽ۿۼۻي ،م ۿ܀ۼۻي .لآوصاکوووه ٨كغؼوووان ؾق
وال ܁۽ۼۻ ٌ ىی به قياوث  ٠لۀ ؼلوت ٌاه مىّو ٌؿ م ؾق وال
ۺۿۼۻ ٌ ىی م٨وات کوكؾه ووث ،جواقيػ ووىؿ ووال ۻ۾ۼۻ ٌ ىوی
وث.

ۼ



ه
ۻ .جعكيك ٨ی يثئیل :ؾق وال وگ ووٌحه ٌؿ.
يثئیلٔ :جكکوی ِ ،مكکوبٓ .ووال ووگ .ووا ووال يوالؾه ل ؾمقۀ ؾم لؾهووالۀ جكکوان.

ٔٓyon.ir/gu5JB

ۼ .گكمه جلگك ؼو وً ،ياؾؾ ٌث مّ٩ٙی ظیؿقی.
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خٓ واِك لؿيه ٌاه بؽٍی ل ياؾؾ ٌث ؼوؾ ق به ٨ك وىه وگاٌحه ووث.
ه
ٜاهك ؾق لمان می ،لبان بیه ل للی ٨ك وىه بوؾه وث وه وگلیىی.
م١اؾل وگلیىی:
Farokh khan Private chamberlain of the court
م١اؾل ٨اقوی٨ :كغؼان پیٍکاق ؼّوِی ٔقئیه ؼلوتٓ ؾقباق
ٌاه ٬اشاق ووٌحه به ٨ك وىه ق م که وث ؾق و٩كی که به قمپا ؾ ٌوحه،
٨ك گك٨حه باٌؿ .ؾق پايگاه ٘یٞقوواوی ٔٓhttps://fa.wikipedia.org
مٕاء واِك لؿيه ٌاه گف ٌحه ٌؿه وث .ؾق مٕا وال ۽܁܂ۻ مییؾی
ؾيؿه میٌوؾِ .ل مٕا ؾق مولۀ لىؿن وث.

مٕاء واِك لؿيه ٌاه

بخش اول :دوره قاجار

و٭اٌی واِك لؿيه ٌاه ل میه لؿمله
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بخش دوم :دوره پهلىی
ّ
فصل اول :سیذعبذالله اوتظاموزیری

می ؾق ٌٍ ٨كمقؾيه  ۰۰۷۳ؾق يکی ل ؼاوو ؾههای وكٌوىان ٬اشواق
ّ
محولؿ ٌؿ .ویؿ ٠ؿ لله ٨كلوؿ ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه وث.
يٍان والها مٍا٤ل ظىان ویاووی م کىىوولی م وو٩اقت يوك ن ؾق
کٍوووقهای مؽحلوو ٧م قياوووث ؾ ق ت مؽحلوو ٧مل قت موقؼاقشووه م
ّ
مؤموقيثهای ویاوی ؾق آل ان م آمكيکا ق به ٠هؿه ؾ ٌث.ۻ  ٠ؿ للوه م
ّ
ٔ
٠كِوه ویاووی يوك ن ؾق ؾمق ن م١اِوك ظٕووق
بك ؾقي وّوك لله ،ؾق
چٍ گیكی ؾ ٌحىؿ جا شايی که ؾم بك ؾق به ܅ؾم٬لوهای ویاوی܄ م١كم٦
ۼ

ٌؿوؿ.
ّ
وصا کاقهای شك يی ماو ٟل ١٨الیثهای ٠ل ی ویؿ ٠ؿ لله وٍؿ م می
جو وىث چىؿيه کحا ؾق ٬الب جؤلی ٧م جكش ه ل ؼوؾ به ياؾگاق گف قؾ.

۾

می کحا ܅وكووٌث بٍك܄۽ ووٌحۀ لکىث ؾمووئی م ووٌحههای ؾيگك ق
ّ
جكش ه کكؾ .ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی ؾق ٌ١ك م ؾ مٙال١وه ؾ ٌوث م
ۻ .ظىه وك ٬ی م ٨كغ ٩٤اقی ،ؼاوؿ ن ٩٤اقی کاٌانَ ،܃ۼ.

2. yon.ir/Z6cA8.
ّ
۽٘ .ی٠ووات کحووا  :ؾمووووئی ،لکىووث ،بیجووا ،وكووٌووث بٍووك ،محووكش  :ووویؿ ٠ؿ لله
وحٝا مليكی ،بیشا ،وحٍاق ت ِ٩ی٠لی ٌاه.
۾ .ماوىؿ کحا ܅م اوی وكووٌث يا ؾق ک مامق ی ظو ن܄.
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ل ووٌحههای م میجو ن به ولىله م٭واالت ܅وٝوكی جواله بوه جّوو ٦م
٠ك٨ان܄ با مٕای ال ؾقی ٌاقه کكؾ .وٍكيۀ ٠هوؿ جك٬وی ل ش لوه آذواق
1

موث.
ّ
ّ
ووویؿ ٠ؿ لله وحٝووا مليكی ل ویؿوّووك لله بمق جووك بوووؾ م پؿقٌووان
ّ
ٔویؿمع ؿٓ ،ویؿ ٠ؿ لله ق مِی ؼوؾ ٬ك ق ؾ ؾ .محولی مو٬و٨ات میكل
مووی مليك ج٩كٌی م میكل ٠یىی ؼان مليك ،ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه
ّ
ٔبیىٍ١لیٓ م ب١ؿ ل می ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی م ه کىون ویؿمع ؿ
ّ
ٔ٨كلوؿ ویؿ ٠ؿ للهٓ وث.
ّ
ویؿ ٠ؿ لله ل ویکوکاق ن قملگاق بوؾ م ؾق ؾوحگیكی م وو لي مىح ىؿ ن
م ٨٭یووك ن ،بووه شووؿ ؼووويً ،ظٕووكت ٠لووی

ج ىووک کووكؾه بوووؾ܆

به٘وقیکووه بووك ی بكؼووی ل ؾقماوووؿگان م٭ووكقی ج١یوویه کووكؾه بوووؾ کووه
بهِوقت ماهیاوه م ال٥ی به آنها بؿمن هیچگوووه مىحوی هؿيوه میکوكؾ.
ً
آباؾ جؽحی ،تقریبا  841واحد وقف ستفندادا
ه آىیه ؾق معلۀ ؼاوی ِ
کرده است.
ّ
ویؿ ٠ؿ لله با آوکه آباء م شؿ ؾي ل بمقگان م مل ق ی م لکوث بووؾه م
ؼوؾي ویم به مؿ قز ٠الی شح ا٠ی م ٌ٥لی قویؿه بوؾ ،ـقه ی ٤كمق م
جک ك ؾق مشوؾي و وؾ܆ بهگووه ی که په ل ووح٩١ا ل قياووث ٌوكکث
ۻ٤ .یمكٔا وعا  ،والىامۀ ج٩كيَ ،۽ۻۻ.

بخش دوم :دوره پهلىی
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ه
و٩ث ،کاقگاه آهىگكی ظؿ خ کكؾ م ٌؽّوا بوه کوؾکوان بیبٕوا٠ث م
٨٭یكِ ،ى١ث آهىگكی آمولي میؾ ؾ.
ؾق کحابؽاوۀ ملی يك ن بكؼی ل وىاؾ مكبوٖ بوه يٍوان مشووؾ ؾ ٌوحه م
٘ی٠ات وىاؾ ؾق پايگواه ٘یٞقوواوی کحابؽاووه ،ذ وث ٌوؿه ووث.
و ووه:
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ٌىاوه وىؿ
٠ىو ن

 :۾܀۾܁ۼ/܁܃ۼ
ّ
 :بك جؤيؿيه به ؾيپل  ٠ؿ لله وحٝوا ل ؾ وٍوگاه لىولی آمكيکوا
م ى وی بووك گفق وووؿن ؾمقه آمولٌ وی ؾق لمیىووه مووؿيكيث ؾ قی
بالقگاوی

جووووواقيػ  /ؾمقه ۰۹۰۰ :
يصاؾ
ؾ مىه م معحو

ّ
 :بك جؤيؿيه به ؾيپل  ٠ؿ لله وحٝوا ل ؾ وٍوگاه لىولی آمكيکوا
م ى وی بووك گفق وووؿن ؾمقه آمولٌ وی ؾق لمیىووه م وؿيكيث ؾ قی
بالقگاوی

جوِی٩گك

۰۹۰۰ :
ي۰۱۴۰
ياالت محعؿه آمكيکا
مؿ قک ٨اق ٢لحعّیلی
ؾ وٍگاهها م مؿ قن ٠الی
مؿقوه ٠الی جصاقت
ّ
وحٝا  ٠ ،ؿ لله ٔٓ۰۴۳۰۰۰۷۵

مكکم وگهوؿ قی  :آقٌیو ملی يك ن
وىؿ
ٌىاوه وىؿ

:

۰۹۷/۰۷۳۳۳

معل ؾق آقٌیو ۰ :آپ۵۷۰۰٢
ٌ اقه ٨یً

 :ۼۻۺۺۼۺۼۺ

بخش دوم :دوره پهلىی
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ِس َمتها

قئیه ؾ وٍکؿۀ ٨لى٩ۀ ؾ وٍگاه جهك ن.

ؾق وال  ٌ ۰۴۴۱ىی مليك موق ؼاقشۀ کابیىۀ ظىیه ٠یء.
وايب وؽىثمليكی.
و ايىؿۀ يك ن ؾق والمانهای بیه ل للی.
شمء هیئث کاقٌىاوان ظول ؼوحی ٦م و١٭واؾ ٬وك قؾ ؾ کىىكوویو ؾق
جاقيػ  ۰۱شوالی  ۰۹ٔ ۰۹۵۴جیك .ٓ۰۴۴۰
ؾقبواق م٬وث ظىویه ٠ویء ،ؾق موؿت
مليوك
ل مٍامق ن ومؾيک ٌواه م
ِ
ِ

جّؿی قياوث ٌكکث ملی و٩ث.
ؼاؾ ٨حؽاقی ظك ما قٔا

ؾق وال .۰۴۴۹

مل قت موق ؼاقشه ؾق کابیىۀ وكلٍکك ل هؿی.
ل ٕ٠ای مكکم مٙال١ات ٠الی بیه ل للی.
فرزوذان

ل ٓ٧ویؿمع ؿ ٔهیو ظوق نٓ .می و٩یك آمكيکا ؾق ٠كبىحان و١وؾی
بوؾ.
ٓ لیی بكوان.
ّ
ویؿ ٠ؿ لله وحٝا لىلٙىه ؾق ؾم ٨كمقؾيه  ۰۴۳۰م٨ات کكؾ م ؾق ٌوهك
قی آق مگاه بهبابويه آقمیؿ.
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ّ
وووىؿ ٨ووو ٪ؾق جوواقيػ  ۰۴۵۸/۱۴/۰۱ل ٘ووك ٦مکیوول ووویؿ ٠ؿ لله
وحٝا مليكی ،آ٬ای ظ ؿ کامه ،به والمان م٬ا ٦ووٌحه ٌؿه وث.
ّ
پايیه بكگه وا پؿق م شؿ ؾ ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی ووٌحه ٌؿه ووث.
ّ
بىابكگ٩حۀ آ٬ای مىّوق قٌیؿی ،محه پايیه وىؿ ،ؾووثؼٗ وویؿ ٠ؿ لله
وحٝا مليكی وث:
܅ .۰میكل بمق ٬ائ م٭ا مل  .۰میكل بو ل٭او ٬ائ م٭وا ؾم  .۴میوكل
ّ
موووی مليكووو میووكل ٠یىووی مليووك کووه بی٠٭ووب بوووؾه  .۳ووویؿ ٠ؿ لله
ّ
وحٝا لىلٙىه  .۵ویؿمع ؿ وحٝا لىلٙىه  .۳ویؿ ٠ؿ لله وحٝا ܄
ه ان٘وق که میظٝه میٌوؾ ؾق يه وىؿ ،ولىله وىب بوه بو ل٭اوو
٬ائ م٭ا ٨ك هاوی که ؾق لمان مع ؿٌاه ٬اشاق ِواظب مىّوب بووؾه،
قویؿه وث.
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يواؾبوؾ میوكل بو ل٭اوو ٬ائ م٭وا
جهك ن ،میوؿ ن بهاقووحان ،بوا ٢وگاقووحان،
ِ
٨ك هاوی ،وويىىؿۀ کحا ٔ٠لی ٬ى كيانٓ ومؾ مىّوق قٌیؿی ٔوكپكوث م٭ وكۀ
میكل ٠یىی ؼان مليكٓ ،جابىحان  ٌ ۰۴۹۸ىی

بخش دوم :دوره پهلىی
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۰۱۰/۰۰ : ك٨ٌ اقه میکكم
۹۹/۰۰/۷ ظ ؿی
: 8ذىاوص سىس اوگلیسی پ
LASALLE EXTENSION UNIVERSITY
Founded A.D. 1909
The Board of Directors of the
LaSalle Extension University
at Chicago, in the State of Illinois

To all to whom these letters may come, Greeting:
Be it known that this day by virtue of Authority in
us vested and upon the recommendation of the
Faculty, we have conferred upon
ABDOLLAH ENTEZAM
this Diploma in
BUSINESS ADMINISTRATION
being a certificate of qualification in the studies
completed, together with all the Rights, Honors
and Privileges here or elsewhere thereunto
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appertaining IN EITNESS WHEREOF the Seal of
the University and the Signature of its Officers
are hereunto affixed.
Given at Chicago, Illinois, on the 26 th. of
September in the year of our Lord nineteen
hundred and twenty two.
DIRECTORS:
J. Honpind
Arthur B. Hall
Arnold B. Hall
William Bethke
William A. Colledge
W. Elliott
Harry E. Farquharson
Morris D. Greely
J. M. Allen
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William Bethke,
Educational Director.
F. D. Ham,
Head of department.
J. Monline,
President
R. C. Somsel,
Secretary

Corporate Seal of the
UNIVERSITY
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تطجمه سىس اوگلیسی پ: 8
ؾ وٍگاه الوال کىحىٍه
وال جاویه ۰۹۱۹
هیئث مؿيكۀ
ؾ وٍگاه الوال کىحىٍه
ٌیکاگو ،يالث يلیووی
٬ابل جوشه کلیه ٨ك ؾ ـيكبٗ ،با ج٭ؿي ظحك :
مكمل ،با ٠ل به مك جب ٨و ٪م بهموشب ؼحیاق ت م گف قٌؿه به ؼوؾ ،م
بك وان پیٍىهاؾ ؾ وٍکؿه مكبو٘ه ،ما يه ؾ وًوامه ق ؾق قٌحۀ
مسیطیت کسبوکاض
به آ٬ای
ا
عبسالله اوتظام
ٙ٠ووا موویکىووی  .يووه ؾ وًوامووه گووو هی ِوویظیث می ؾق ؾقمن
گفق وؿهٌؿه ،ه ك ه با کلیه ظ٭و٨ ،٪حؽواق ت ،م محیوال ت مكبو٘وه ؾق
يىصا ،يا هك و٭ٙه ؾيگك وث ،م بك ی گو هی مك جب ٨و ،٪مهك ؾ وٍوگاه
ه
م مٕای مىئوالن مكبو٘ه ـيی به يه وىؿ لّا ٪میٌوؾ.
ٙ٠اٌؿه ؾق ٌیکاگو ،يلیووی
جاقيػ ۰۴۱۰/۱۷/۱۴
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ق هى اها:
ز .هووپیىؿ
آقجوق  .هال
آقوولؿ  .هال
ميلیا بحکه
ميلیا  .کالس
و .الیوت
هری ای .فرخارسون
موریس د .گریلی
ج .م .آله

ميلیا بحکه،
مؿيك آمولٌی
 .٦ؾ .ها ،
قئیه بؽً
ز .موولیه،
قياوث
ق .ن .وومىل،
مىٍی

مهك ظ٭و٬ی ؾ وٍگاه

بخش دوم :دوره پهلىی
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: 9ذىاوص سىس اوگلیسی پ
LaSalle Extension University
Chicago.

TO WHOM IT MAY CONCERN:
Mr. A. Entezam, Washington, D.C. completed the
entire work of our Business Administration
Course in September 1922. The Training is based
upon eighteen textbooks of approximately 350
pages each in the following subject:
Personal Efficiency and Selling
Business Psychology
Business Law
Business English
Business Economics
Industrial Organization and Man.
Money and Banking
Investment and Speculation
Organizing a Business
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Financing a Business
Advertising
Retail Store Management
Credits
Collections
Transportation and Traffics
Accounting
Office Organization and Management

The work in these textbooks is supplemented by
twenty five special pamphlets bearing upon
important business subjects and by forty eight
instruction booklets on the different parts of the
course. There are forty Business Efficiency
Problems, which the member has to solve.
This course is organized as a vocational training
in business management. The work is strictly of
college and University grade but it is not
organized exactly on the semester hour credit
basis. The training must be therefore translated
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into equivalent of the College credit. I may add
that all the books of this University have been
adopted in various colleges and universities for
regular classroom use in their respective subjects.
LaSalle Extension University
By: T. Russell Moore,
Acting Director.
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تطجمه سىس اوگلیسی پ: 9
ؾ وٍگاه الوال کىحىٍه
ٌیکاگو
به ٨ك ؾ م مىئوالن ـیقبٗ:
آ٬ای  .ٞوحٝا  ،م ٌیىگحه ،ؾی.وی ،.کل ؾمقۀ مؿيكيث کىبمکاق ق
ؾق وپحام ك ٌٔ ۰۹۰۰هكيوق  ٓ۰۴۱۰به ج ا قواوؿه وث .يه ؾمقۀ
آمولٌی بك وان هصؿه کحا

ؾقوی ،هكيک به ظص ظؿمؾ ۴۵۱

بك  ،جىٝی ٌؿه وثٌ .امل مؤو٠ات:
ق وؿمان ٌؽّی م ٨كمي
قم نٌىاوی جصاقت
٬اوون کىبمکاق
وگلیىی جصاقی
٬حّاؾ بالقگاوی
والمان ِى١حی م وىان
پول م باوکؿ قی
وكمايهگف قی م بكآمقؾ
والماوؿهی جصاقت
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جؤمیه مالی جصاقت
ج لی٥ات
مؿيكيث ؼكؾه٨كمٌی
م ها
مص و٠هها
ظ لمو٭ل م جك ٨یک
ظىابؿ قی
والماوؿهی م مؿيكيث ؾ٨حك
آمولي ق ئهٌؿه ؾق يه کحب ؾقوی با بیىث م پىس شممۀ مؽّوَ،
ظامی مؤو٠ات مه ؾق ظوله کىبمکاق ،م چهل م هٍث کحابآۀ
ؾوحوق ل ١ل ؾق بؽًهای مؽحل ٧ؾمقه آمولٌی ياؾٌؿه ،جک یل ٌؿه
وث .ه آىیه يه ؾمقه ٌامل چهل مىئله بالؾۀ کىبمکاق وث که
ؾ وٍصويان مو ٧ٜبه ظل آوها هىحىؿ.
يه ؾمقه به٠ىو ن ؾمقه آمولي ظك٨ه ی ؾق ظوله مؿيكيث کىبمکاق
ه
والمانؾهی ٌؿه وث .بكوامه ياؾٌؿه کامی ه جك ل با ؾمقههای کالس م
ه
ؾ وٍگاه وث ما ؾ٬ی٭ا بك وان وا٠ات جؿقيه وٝا جكمیم ظؿی
جىٝی وٍؿه وث .ل يهقم ،ؾمقه آمولٌی ياؾٌؿه بايؿ به م ظؿهای
م١اؾل ؾ وٍگاهی ج ؿيل ٌوؾ .الل وث ٔا٨ه کى که ج امی کحب
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مكش ٟيه ؾ وٍگاه ؾق ؾ وٍکؿهها م ؾ وٍگاههای مؽحل ٧بك ی وح٩اؾه
ق يس کیوی ؾق مؤو٠ات مكبوٖ به هكيک پفيك٨حه ٌؿه وؿ.
ؾ وٍگاه الوال کىحىٍه
ت .ق ول موق
قياوث
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ٌىاوه وىؿ
٠ىو ن

۰۹۷/۰۷۳۳۳ :

ّ
 :بك جؤيیؿيه به ؾيپل  ٠ؿ لله وحٝا ل ؾ وٍگاه لىلی آمكيکا
م ىی بك گفق وؿن ؾمقه آمولٌی ؾق لمیىه مؿيكيث ؾ قی
بالقگاوی

جاقيػ  /ؾمقه
يصاؾ
ؾ مىه م معحو

۰۹۰۰ :
ّ
 :بك جؤيیؿيه به ؾيپل  ٠ؿ لله وحٝا ل ؾ وٍگاه لىلی آمكيکا
م ىی بك گفق وؿن ؾمقه آمولٌی ؾق لمیىه مؿيكيث ؾ قی
بالقگاوی

جوِی٩گك

 / ۰۹۰۰ :ي۰۴۱۰
ياالت محعؿه آمكيکا  /مؿ قک ٨اق ٢لحعّیلی
ؾ وٍگاهها م مؿ قن ٠الی  /مؿقوه ٠الی جصاقت
ّ
وحٝا  ٠ ،ؿ للهٔٓ۰۴۳۰۰۰۷۵

مكکم وگهؿ قی  :آقٌیو ملی يك ن
وىؿ
ٌىاوه وىؿ

:

۰۹۷/۰۷۳۳۳

معل ؾق آقٌیو ۰ :آپ۵۷۰۰٢
ٌ اقه ٨یً

۱۰۱۰۱۱۰۰ :

ؾوحكوی م

 :آؾقن لکحكمویکی مى ٟ

معل
لکحكمویکی
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ؾق کاؾق ِ٩عه  ٬ل٨ ،یپای وىؿ آمؿه ووث٨ .یپواوويه به ٌوح اه ووال
 ٌ ۰۱۴۰ىی ق م١اؾل  ۰۹۰۰مییؾی ذ ث کكؾه بوؾ .ؾقظالیکه ٌح اه
وث م م١اؾل آن  ٌ ۰۴۱۰ىی وث .ما ِعیط آن ق ؾق ٨یپا ووٌحی م
ّ٬ؿ ؾ قي ؾق ملیه ٨كِث به مىئوالن کحابؽاوه ملی ٘ی ٞؾهوی جوا
جّعیط و ايىؿ.
وحٙا ؾق ٌٍ ٨كمقؾيه  ۰۰۷۳به ؾویا آموؿه ووث .بىوابك يه ،ؾق لموان
گك٨حه مؿقک ٨و ۰۷ ،٪وال ؾ ٌحه وث.
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 ٠اقت مهك:
ّ
 ٠ؿ لله وحٝا
قئیه هیئث مؿيكه ٌكکث ملی و٩ث يك ن

بخش دوم :دوره پهلىی

 ٠اقت مهك:
A.Entezam

035

036

سنذگینامه و خذمات خانذان انتظاموسیزی در دوره قاجار و پهلىی

ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی ٌؽُ ٨كهىگؾموحی بوؾه م چىوؿيه کحوا
ؾق ٬الب جكش ه م جؤلی ٧به لبان وگلیىی م ٨اقوی وگاٌحه وثٌ .كض
کحب می ق ؾق کحوا ܅ؼاووؿ ن وحٝوا مليكی :لوؿگیواموه م ؼوؿمات
٨كهىگی ،شح ا٠ی ٠ ،ك وی܄ آمقؾه ي .

1

ّ
با شىثمشوهايی که وصا ؾ ؾي  ،بوه  ۴م٭الوه ل وویؿ ٠ؿ لله ؾووث
يا٨حی  .هك  ۴م٭اله ؾق وايث ووقمگم مح١ل ٫به والمان وووق ذ وث ٌوؿه
وث .مکان ؾ قؾ ج١ؿ ؾ م٭االت م ياؾؾ ٌثهای می بیً ل يه باٌؿ.
 ۴م٭اله  ٠اقت وث ل:
٠ .۰کههووای جوواقيؽی ،مصلووه مظیووؿ ،مهووك  ٌ ،۰۴۵۵و اقه ۰ ،۰۹۳
ِ٩عه ٔ ل  ۴۹۷جا ٨ .ٓ۴۹۸ايول ٔ Pdfيوا  ٓWordيوه م٭الوه موشووؾ
ویىث.
 .۰ظیو وات جوپآی ،مصله ؾ وٍکؿه ،قوگاقوگ ،آبان  ٌ ،۰۰۹۷اقه ،۳
َ۴۴۵و.۴۴۸
ؾق بحوؿ ی م٭الوه ،وحٝووا بوهلي ايی ل بٍووك م ووح٩اؾه می ل ووویضها
ِع ث میکىؿ م وپه بوه ظیو ووات پكؾ ؼحوه م مّواؾي٭ی ل آنهوا ق
م١ك٨ی میکىؿ که جیك وؿ ل م جوپآی هىحىؿ:
ۻ .ؼاوؿ ن وحٝا مليكی :لوؿگیوامه م ؼؿمات ٨كهىگی ،شح ا٠ی ٠ ،ك وی:
چاپ ملٔ :وٍك میك خ ٨كهیؽحگان  /قؾي هٍث ܂܃۽ۻٓ.
چاپ ؾم ٔ :وٍك میك خ ٨كهیؽحگان  /مكؾ ؾ ܃܃۽ۻٓ  /ه ك ه با و ايه.
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ه
܅شىگ م ؼونقيمی ل ٠و مل اليى٩ک هك ـیقمظی وث ،کوه واووا
واٌی ل بؽل م ظىؿ م وحیصه ظكَ م آل وث .م به٘وقی يوه ٠واؾت
ؾق ک ون موشوؾ ت شایگیك ٌؿه که و یجو ن ٨كْ و ووؾ هویچگواه ل
٠ال بك٘ك ٦م ل میان بكمؾ .ه یه ظه ٌىی ٟوث که گكي ان ٠وال ق
مکكق به ؾوث ش ١ی وىانهای ؼونؼو ق وؿ ؼحه م آؼكيه و وووۀ آن

شىگ کىووی 1وث که کابون مظٍث آن والهای ؾق ل ظحوی ل م٥وم
ؼی ٦شىگشويان مكمله ِبه َؾق وؽو هؿ ق٨ث ملی يه ظه مؽوحُ
به وىان ویىث بلکه مابیه ج ا موشوؾ ت ـیقمض مٍحكک وث م گوك
٬ؿقی م ال٥ه و ايی میجو ن گ٩ث ش اؾ ت ویوم ل آن بیبهوكه ویىوحىؿ܆
ّ
ملی يه وکحه مىل وث که ؾق يه ٘كي٭ه ٌك ٦مؽلو٬ات 2ل ؼ د
ظیو وات گوی و ٭ث ق قبوؾه وث.

3

ۻ .م٭ّوؾ ل ܅شىگ کىووی܄ ،شىگ شهاوی مل وث .ليك م٭اله ظأوك ؾق ووال ܁܃ۼۻ
ٌ ىی ،م١اؾل با ܂ۻ܃ۻ مییؾی مىحٍوك ٌوؿه ووث م شىوگ شهواوی مل ل  ۰۸ژمئیوه
 ۰۹۰۳جا  ۰۰وو م ك  ۰۹۰۸قغ ؾ ؾ.
َ
ْ
ْ
ۼٌ .اقه وث به آيه ََ ٨ح َاق َٮ َّلل ُه أظ َى ُه لؽال َ
٭یه مؤمىون :۽ۼ/۾ۻ .جكش ه :په بومق
ِ
وث ؼؿ يی که بهحكيه آ٨كيىىؿگان وثٕ واِك مکاق ٌیك لی ،جكش ه ٬كآنَ ،ۼ۾۽.

۽ٌ .اقه وث به آيات:
ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ
٥ا٨لون ٠ك  :٦܁/܃܁ۻ .آوهوا ه آوون
ملئٯ کاْلو١ا ِ بل ه أٔل أ ِ
ل ٓ٧أ ِ
ملئٯ ه ل ِ
چهاقپايان وؿ܆ بلکه گ ك هجكٕ يىان ه ان ٤ا٨ین وؿ ٔچك که با ؾ ٌحه ه وهگوووه مکاووات
هؿ يث ،بال ه گ ك ه وؿٕٓ واِك مکاق ٌیك لی ،جكش ه ٬كآنَ ،۾܁ۻ.
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هك ـیقمظی بك ی م٥لو واؼحه ؼّ ٘كي٭ۀ ؼاِی بهکاق میبوكؾ م
مویلۀ م١یىی وح ١ال میو ايؿ ملی ل ظىاووات مٍوحكکه آنکوه هوك
مؽلووو٬ی وووا٠ی وووث کووه بووهوعوی ؾٌوو ه ق م٥لووو وووالؾ کووه
ظحی ل ٭ؿمق بهؼوؾي ِؿمه م قؾ ویايؿ .به يوه شهوث ؾق يوه ِوؿؾ
وث که ؼّ ق ل ٨اِلۀ ب١یؿی ل پای ؾق آمقؾ .ذك هولىاک جوپؽاووه
م ب اق نهای هو يی م وايك موايلی که مكمله ؾق شىگ بهکاق میبكووؿ،

ظاکی ل ه یه وٝكيه وث܆ ملی ما وىانها ل يه ق ه بك ؼوؾ و الی  1م
ه
م٥كمق بك يه ٌیوۀ ٤یكمكٔیۀ ؼوؾ وٍوي ليك بٕ١وی ظیو ووات ٘ ١وا
ه
ؾ ق ی يه ـم[ ٪بووؾه] م ٙ٨كجوا ِواظب يوه هىوك میباٌوىؿ܆ گكچوه
ظیو وات جیك وؿ ل م جوپآی وواؾق هىوحىؿ ،ملوی موابیه آنهوا ووحاؾ وی
هىث که قٌک جوپآیان مكمله وؿ .جیك وؿ ل ن م جوپآیان ظیو وات ویوم
ماوىؿ جوپؽاوه وىان به چىؿيه گكمه ج٭ىی ٌؿه م هكيک محک٩ل ٌو٥ل
مؽّوِی هىحىؿ܄.

2



َ َ ُ
ْ
ه
َّ َ ْ َ ْ
ْ
ٓ ِإن ُه ْ ِإال کاْلو١وا ِ َبول ُهو ْ أٔول َوو یی ٨ك٬وان :ۿۼ/۾۾ .آووان ٨٭وٗ ه آوون
چهاقپايان وؿ ،بلکه گ ك هجكوؿٕ واِك مکاق ٌیك لی ،جكش ه ٬كآنَ ،۾܀۽.
ۻ .ؾق مصله چىیه آمؿه وث :܅ ل يه ق ه ویم بك ؼوؾ میبالی ܄.
ّ
ۼ .ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی ،ظیو وات جو پآیَ ،ۿ۽۽و܀۽۽.

039
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ؾق وهايث م٭اله ق با وحیصهگیكی ؼی٬ی به پايان بكؾه م گوٌومؾ میکىوؿ
که وىانها ؾق وح٩اؾه ل ویضٜ ،ال جك ل ظیو وات هىحىؿ:
܅قمی ه ق٨حه وىان ه یٍه م٭لؿ ظیو وات بوؾه م ٘كي ٫آنها ق پی وؾه
ه
وث ملی چون ٘ ١ا ٜوال جك میباٌوؿ ،ه یٍوه پوای ؼووؾ ق ل م٭وا
ه
ظحیاز ٨ك جك میوهؿ .مری گك وووک بوهگیسکكؾن ؾٌو ه م ؼیِوی
ؼويً ٬او ٟوث ،وىان و١ی میکىؿ با گالهای ؼ٩هکىىؿه م ٌکآمق
ؾٌ ه ؼوؾ ق م١ؿم م يا ال ٬ل ل و ١ث بّك معكم والؾ܄.

1

 .۴ؾ ٟ٨مگه م مٕك ت آن ،مصله ؾ وٍکؿه ،قوگاقوگ ،ؼوكؾ ؾ ،۰۰۹۷
ٌ اقه ۰۱۸َ ،۰و.۰۰۰
ّ
ویؿ ٠ؿ لله ه ان٘وق که ؾق ِ٩عات گفٌحه يواؾآمق ٌوؿي ؾق ٌٍو
٨كمقؾيه  ۰۰۷۳به ؾویا آمؿ م ؾق ؾم ٨كمقؾيه  ۰۴۳۰م٨ات کوكؾ .م٭الوه
ّ
مل بك ی وال  ٌ ۰۴۵۵ىی وث .ؾق آن لمان ،وویؿ ٠ؿ لله  ۸۰ووال
ؾ ٌث .م٭اله ؾم م وو ؾق وال  ٌ ۰۰۹۷ىوی چواپ م مىحٍوك ٌوؿه
وث .ي١ىی ؾق  ۰۴والگی وحٝا .
کحا ܅٠ك٨ان لع٫܄ ذك میكل ظىه ِ٩ی١لی ٌاه به ه ث می چاپ م
مىحٍك ٌؿه وث .می م٭ؿمه ی بك کحا مفکوق وگاٌحه ووث .م٭ؿموه
چىیه وث:
ّ
ۻ .ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی ،ظیو وات جوپآیَ ،܂۽۽.
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܅٠ك٨ان لع .٫هو .ظٕكت ظاز میكل ظىه ِ٩ی١لی ٌاه ٬ؿنووكه،
بیٌک ل بمقگحكيه ٠ك٨ای م ؼك ٬كن ویمؾه م م يل ٬وكن چهواقؾه
هصكی  ٬كی وث که ٠یمه بك م٭امات م١ىوی بوه م١لوموات ٜواهكی
ویم آق وحه م ؾ ق ی ٘ ١ی ٌیو م ٬ل ی جو وا بوؾه م ل ؼوؾ آذاقی گك و هوا
به شای گف قؾه وث که ل آنها يکی ج٩ىیك ٬وكآن کوكي ووث کوه بوا
جؤميیت ٠اق٨اوه به قٌحه و ٝکٍیؿه ٌؿه م ل ٌاهکاقهای ٝ٠وی ؾمقه
ؼیك به ٌ اق وث م ؾيگك ؾيو ن ٌ١اق که ٌوامل ٤ملیوات م ّ٬وائؿ م
ّ
ظؿی موقؾ ّ
جوشه م وح٭ ال م
جكشیٟبىؿهای و٥م میباٌؿ م يه هك ؾم جا
وح٩اؾه ٬ك ق گك٨حه وث .ل آذاق ؾيگك يه ٠واق ٦بومق کوه بوهم ووٙه
وايابی وىػ ،با مشوؾ قز م قلٌی که ل وٝك ّ
جّوو ٦م ٠ك٨وان ؾ قووؿ،
ّ ه
ک ابیً ل وٝكها ؾمق ماوؿه وؿ ،يکی ی٠ك٨ان ّ
لع٫ی وث که مع٭٭وا ل
بهحكيه قواالت ٠ك٨اوی وث م با مشوؾ ؼحّواق ٜواهكٌ ،وامل ج وا
ّ
ّ ه
ِول ّ
جّو ٦م ٠ك٨ان بوؾه م با وروكی شوف وٍواء ٌوؿه کوه مىول ا
ّ
مؤل ٧ؾق جكجیب آن ل ٠ال ٠لوی لها گك٨حوه ووث .گوك ؼو وىوؿه بوا
ّ
جوشه م ظوِله م ّؾ٬ث م ٨كِثّ ،
مکكق آن ق مكمق و ايؿ وهجىها موشوب
میل و یگكؾؾ بلکه هك باق ظ٭اي ٫جاله ی ل ؾ٬ائ٠ ٫ك٨ان بك م مىکٍ٧
م ل مى ٨ّ ٟیاْ آن مىح٩یٓ میٌوؾ .چواپ شؿيوؿ ی٠ك٨وان ّ
لع٫ی کوه
يىک ج٭ؿي ٘ال ان م١ك٨ث م شويىوؿگان ٘كيو ٫ظ٭ی٭وث میگوكؾؾ بوه
ه ّ ث بىگاه م ٙو٠اجی ِ٩ی٠لیٍاه که جاکىون ؾق ٘  ٟم وحٍاق یؾيوو نی
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م یلبؿب الوك قی ظٕكت ِ٩ی پیً٬ؿ ٌؿه م وو بىگواه ق بامىو ّ ی
واؼحه وؿ ،وحٍاق میيابؿ .يوه چواپ ل قمی وىوؽه ّمل کوه ؾق ووال
 ٪۰۰۹۷بوه ٘ وو ٟقووویؿه وحىىوواغ ٌووؿه م ؾق شووا و وووؾن ش لووهها م
ّ
و٭ٙهگف قی ؾ٬ث مؽّوَ ٌؿه وث جا مٙالوب م ٔوط م قمٌوه ل
وٝك ؼو وىؿه بگفقؾ .جكش ه آيات ٬كآن ل ج٩ىیك مىٝو ِاظب کحوا ،
بكگميؿه ٌؿه م جكش ه ش یت ٠كبوی م ظاؾيود م ه آىویه مؽحّوك
ٌكض ظو ل ٠ك٨ايی که ؾق محه کحا ل آنها وا بكؾه ٌؿه ّ
جووٗ ٨أل

٠اق ،٦آ٬ای ؾکحك ظىان لله وحؽكی ِاظب کحا ی ِوول ّ
جّوو٦ی
٨أه ٌؿه وث م بك ی ؼو وىوؿگاوی کوه بوه لبوان

جهیه م ؾق آؼك کحا
ّ
٠كبی جىلٗ کا٨ی وؿ قوؿ بىیاق ووؾمىؿ وث .میؿ وث چاپ شؿيوؿ
يه کحا ؾق قمٌه واؼحه ٘كي٩ِ ٫ا جؤذیكی بىوم ؾ ٌوحه م ه آوون
چك ٤ی ٨ك ق ه شويىوؿگان ٬وك ق گیوكؾ نٌواء لله .بوه جواقيػ ّمل ؾیمواه

۰۴۳۰ي مٙاب ٫پىص ٌ ١ان ّ .٪۰۴۸۴
ویؿ ٠ؿ لله وحٝا ܄.

042
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:

وٙط وحاوؿ قؾ :
مىٍؤ

:

م یمی م چاپ کحا ܅٠ك٨ان لع ٫ظاز میكل ظىه ٠لیٍاه ܄[وىؿ]
پكموؿه
يوووووووووك ن .مل قت ٨كهىوووووووووگ م قٌووووووووواؾ وووووووووویمی
.Vezarat Farhang va Ershad Islami Iran

جاقيػ  /ؾمقه يصاؾ :

۰۴۵۴.

مٍؽّووووووووات :
ٜاهكی

 ۵بك   +يک وىؽه جايپی ٔ ۰۳۸
َٓ.

ؾ مىه م معحو

:

مکاج ات ؾ قه کل وگاقي مل قت ٨كهىوگ م هىوك بوا کحابؽاووه ملوی ؾق
ؼّوَ شك ی مك ظل ذ ث ،واوىوق م چاپ کحا ܅٠ك٨ان لع٫܄ ذوك
ّ
ّ
میكل ظىه ِ٩ی٠لیٍواه بوا جؤویعات  ٠ؿ للوه وحٝوا م ظىوان لله
وحؽكی ل وحٍاق ت ِ٩ی٠لیٍاه م چاپؽاوه مكمی ٔجهك نٓ.

جوِی٩گك

:

ِ٩ی٠لیٍووووواه ،مع ؿظىوووووهبه مع وووووؿبا٬ك.٪۰۴۰۳-۰۰۵۰ ،
ّ
وحٝووووووووووووووا  ٠ ،ووووووووووووووؿ للووووووووووووووه۰۴۳۰ - ۰۰۷۵ ،.
ّ
وحؽكی ،ظىان لله ٠لی.۰۴۳۵ - ۰۴۰۴ ،

جوِی٩گك

:

يك ن .مل قت ٨كهىگ م هىك

جوِی٩گك

:

م یمی

جوِی٩گك

:

جهك ن

مكکوووم وگهوووؿ قی :
وىؿ
ٌىاوه وىؿ

:

آقٌیو ملی يك ن
ۺۼ܀۾/۾܀ۼ

٘ی٠ات کحا ٠ك٨ان لع٫
ؾق وايث کحابؽاوه ملی يك ن
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ِ٩عه وو کحا ٠ك٨ان لع٫
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مصول ٨ححاض وص ه ؼوت ل مل قت کٍوق
مؿت ٠ح اق :ل جاقيػ ۺۼ/ۻ/۾ۿ جا جاقيػ ۺۼ/ۻ/܀ۿ
وامی هیئث مؿيكه:
 ٠ؿ للووه وحٝووا  ،وّووك لله ِوو ا ،مع ووؿ ؼوووت،
٤یم١لی میکؿه ،ویؿهاٌ ملکمؿوی ،بمق بیات،
٠لی مذو ،٪مىوچهك جازبؽً ،و١یؿ وا٠ی ،جی ىاق
وووپه ؿ بالوٍىووحه وووکىؿق آلموووؾه م آ٬ايووان :شووو ؾ
ِ٩ائی و ىاوی٠ ،لیكٔا ٕ٨لیپوق
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ّ
ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی
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ّ
فصل دوم :سیذوصرالله اوتظاموزیری

ّ
می ؾق  ٌ ۰۰۷۸ىی ؾق جهك ن محولؿ ٌؿ .بك ؾق کوچکجك وویؿ ٠ؿ لله

وحٝا مليكی وث.
ّ
ویؿوّك لله يکی ل چهكههای ویاوی ؾمق ن ظکومث ؼاووؿ ن پهلووی
وث .جعّوییت ؼووؾ ق ؾق مؿقووۀ ظ٭وو ٪م ووپه ٠لوو ویاووی
ؾ وٍگاه جهك ن گفق ووؿ م جعّوییت جک یلوی ق ؾق پواقيه ؾ موه ؾ ؾ.
يٍان کاق ؼوؾ ق با مل قت موق ؼاقشه آ٤ال کوكؾ .ؾق م ؼوك وولٙىث
قٔا ٌاه به جهك ن ٨ك ؼو وؿه ٌؿ م به وو ث قياووث جٍوكي٩ات ؾقبواق
مىّو ٌؿ.

1

ۻ .قئیه جٍكي٩ات ولٙىحی.
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يه ؾم وىؿ مكبوٖ به ؾمقه قٔا ٌاه وث .ليك ؾق ووال  ٌ ۰۴۰۸ىوی
ِاؾق ٌؿه وث م ولٙىث قٔا ٌاه ل  ۰۴۱۳جا  ٌ ۰۴۰۱ىی بوؾ.
ذىاوص سىس:
ؾقباق ٌاهىٍاهی ٬ /ى ث :موق جٍكي٩اجی
ٌ اقه :܀܂ۺۼ
جاقيػ :܂ۻ/ۼۻ/܂ۻ
پیووث :وؿ قؾ
شىا آ٬ای وؽىثمليك

ّ
بىا به ٨كمان مٙا ٞم واقک ملوکاووه ،آ٬وای وّوك لله وحٝوا بوه وو ث

1

قياوث جٍكي٩ات ؼاقشی ولٙىحی وحؽا ٌؿه وث .م٭وكق ؼو هیوؿ

٨كموؾ يه وحّا ق به شاهای 2الل ٠ی و ايىؿ.
مليك ؾقباق ٌاهىٍاهی
مهط:
مقمؾ به ؾ٨حك قياوث ملق
ٌ اقه :۽۾ۼۿۻ
به جاقيػ :܂ۻ/ۼۻ/܂ۻ
ۻ .وىؿ :بى ث.
ۼ .وىؿ :بصاهای.
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ذىاوص سىس:
ؾ٨حك وؽىثمليك
ٌ اقه  ٠ومی۰۵۰۳۴ :
جاقيػ ذ ث۰۸/۰۰/۰۹ :
بؽٍىامه ٔكمقی
مل قتؼاوهها و ؾ ق ت
مل قجؽاوهها ؾ ق ت
بىا به ٨كمان مٙا ٞم واقک ٠لویظٕوكت ه وايووی ٌاهىٍواهی آ٬وای
ّ
وّك لله وحٝا به و ث قياوث جٍكي٩ات ؼواقشی وولٙىحی مىّوو
میٌووؿ.
܂ۻ/ۼۻ/܂ۻ
قمووٌث بك ی وحعٕاق مل قت ؾقباق ٌاهىٍاهی قوال میگكؾؾ.
وؽىث مليك
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ٌىاوه وىؿ

:

۴۰۱/۳۴۱۹۵

٠ىو ن

:

بؽً وامه بی٨ ٢كمان ٌاه م ىی بك وحّا وّك له وحٝوا بوه قياووث

مىٍؤ

:

جٍكي٩ات ؼاقشی [وىؿ]
يك ن .وؽىثمليكی

جاقيػ  /ؾمقه يصاؾ :

۰۴۰۸.

مٍؽّووووووووات :

۰بك .

ٜاهكی
ؾ مىه م معحو

:

جوِی٩گك

:

وحٝا  ،وّك لله۰۴۳۱ - ۰۰۷۸ ،.

جوِی٩گك

:

ٌاهىٍاهی .ؾ٨حك مؽّوَ ٌاهىٍاهی

يك ن .مل قت ؾقباق

جوِی٩گك

:

٨كمانها

بؽًوامه بوی٨ ٢كموان قٔوا ٌواه بوه مل قجؽاووهها م ؾ ق ت م ىوی بوك
وحّا وّك له وحٝا به قياوث جٍكي٩ات ؼاقشی

Firmans
بؽٍىامهها
وحّا
)Appointment (Management
آؾ

ؾيپل اجیک

Diplomatic etiquette
مكکوووم وگهوووؿ قی :

آقٌیو ملی يك ن

وىؿ
ٌىاوه وىؿ

:

۴۰۱/۳۴۱۹۵

ٌ اقه ٨یً

:

/۰۹۳۱۰۰۷۱۱۰
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ٌ اقه مؿقک

۰۰۱۳۴۹۵ :

معل وگهؿ قی

 :آقٌیو ملی يك ن

ٌ اقه باليابی

۹۹۸/۰۵/۴۳۳ :

وا ؼاوؿ ن-

 :ووبؽث ٔؼاوؿ نٓ ،هؿ گك

مىٍؤ يا...

Nowbakhat family
ّ
٠[ :لی وهیلی م وّك لله وحٝا ؾق کى٩ك وىی با ظٕوق م٭امات

٠ىو ن م وا
پؿيؿآمق
مٔ١یث جولیؿ /

057

ؼاقشی][٠که]

 ۰۴۰×[ :
؟].

وٍك
مٍؽّات

٠کهِ :لی ،ویاه م و٩یؿ܆ ۰۳×۰۰ن .

۰ :

ٜاهكی
جوِی٩گك

 :وحٝا  ،وّك لله۰۴۳۱ - ۰۰۷۸ ،.
وهیلی٠ ،لی۰۴۴۷ - ۰۰۷۳ ،.

جوِی٩گك

 :قم بٗ بیه ل للی
مليك ن
Ministers
وؽىثمليك ن
کى٩ك وهها م کىگكهها
ؾمقه پهلوی

چکیؿه

Pahlavi Era
ّ
 :وّك لله وحٝا  ،بهه ك ه ٠لی وهیلی ،ؾق کى٩ك وه ،ؾق ظال مف کكه
با يکی ل م٭امات ؼاقشی.
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ق وث به چپ:
ّ
شان ٨ىحك ؾ له ،شی پی ژملت ،وّك لله وحٝا  ،ؾقگاق موقيه
جاقيػ۰۰ :وپحام ك۰۹۵۰
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ٌ اقه مؿقک
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۰۷۱۴۵۰۳ :

معل وگهؿ قی  :آقٌیو ملی يك ن
ٌ اقه باليابی ۴۰۰/۰۵/۰۳۳۱ :
مىٍؤ

 :ووووووووالمان ٌاهىٍووووووواهی ؼوووووووؿمات شح وووووووا٠ی
Imperial Organization for Social Services

٠ىوووو ن م ووووا [ :وّك لله وحٝا ؾق کىاق چىؿجه ل م٭امات آمكيکايی][٠که]
پؿيؿآمق
مٔ١یث جولیؿ  [ : /ياالت محعؿه ۰۹۵۰ ،
].
وٍك
٠که :ویاه م و٩یؿ܆ ۰۱×۰۵ن .
مٍؽّووووووات  ۰ :
ٜاهكی
ياؾؾ ٌث

 :بكگه ی ظامی ٘ی٠اجی به لبان وگلیىی به ٠که لّاٌ ٪ؿه

وث.
ّ
وحٝا  ،وّك لله۰۴۳۱ - ۰۰۷۸ ،.

جوِی٩گك

:

جوِی٩گك

 :قم بٗ ؼاقشی
و٩اقتؼاوهها
م٭امات بلىؿپايه

جوِی٩گك
چکیؿه

 :ياالت محعؿه
ّ
 :ؾيؿ ق م گ٩ثمگو وّك لله وحٝا با م٭اموات آمكيکوايی م وو٩یك
آ٨كي٭ای شىوبی ؾق و٩اقت ویین ؾق م ٌىگحه.

بخش دوم :دوره پهلىی

ّ
ویؿوّك لله وحٝا مليكی
و٩ك موٗ
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ّ
ویؿوّك لله وحٝا مليكی
ؾق ومؾ
مع ؿ مّؿ٪
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ٌ اقه مؿقک

:

۰۰۱۸۹۴۹

معل وگهؿ قی

:

آقٌیو ملی يك ن

ٌ اقه باليابی

:

۹۹۸/۰۵/۷۳۸

وا ؼاووؿ ن -مىٍوؤ :

ووبؽث ٔؼاوؿ نٓ ،هؿ گك

٠ىو ن م وا پؿيؿآمق :

Nowbakhat family
ّ
[وّك لله وحٝا و ايىؿه يك ن ؾق والمان ملل محعؿ ؾق کىاق جكيگوه لوی ؾبیوك

يا...

کل والمان مفکوق] [٠که]
مٔووو١یث جولیوووؿ : /

[ ياالت محعؿه ۰۴۰۹ ،
].

وٍك
مٍؽّات ٜاهكی :
جوِی٩گك

:

جوِی٩گك

:

جوِی٩گك

:

جوِی٩گك

:

چکیؿه

:

٠که :ویاه م و٩یؿ܆ ۰۱×۰۵ن .
 ۰
وحٝا  ،وّك لله.۰۴۳۱– ۰۰۷۸ ،
 لی ،جكمگوه ۰۹۳۸ - ۰۸۹۳ ،.
Lie, Trygve
والمان ملل محعؿ
United Nations
مؤموق ن ویاوی
ؾمقه پهلوی
Pahlavi Era
ؾبیك کل والمان ملل محعؿ
United Nations Secretary-General
وٍاوه
Sign
ياالت محعؿه
United States
وّك لله وحٝا  ،و ايىؿه يك ن ؾق والمان ملل ،ؾق کىاق جكيگوه لی ؾبیك کل يه
والمان يىحاؾه وث م باالی وك آوها ،آق والمان مللمحعؿ ؾ يؿه می 
ٌوؾ.

بخش دوم :دوره پهلىی
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ٌىاوه وىؿ

۴۳۱/۵۰۳۴ :

٠ىو ن

 :ک ک ِؿمیلیون ؾالقی آمكيکا به يك ن بك ی چاپ وکىان

مىٍا

:

يك ن .مل قت موق ؼاقشه
Iran. Vezarat Omur Kharejeh

جوووووواقيػ  /ؾمقه  ۰۴۴۰ :
.٪
يصاؾ
مٍؽّوووووووات َ۰ :.
ٜاهكی
ؾ مىه م معحو

 :جلگك  ٠ ٦ؿ له وحٝا به وّك له وحٝا م مٍامقه ؾقؼّوَ ک وؾ
وکىان م مکان وح٩اؾه ل ک وک ِوؿمیلیون ؾالقی آمكيکوا بوه
يك ن به٠ىو ن پٍوحو وه ی بوك ی چواپ ووکىان ؾق لموان جٙ١یلوی
مصله م [پیگیكی مف کكه با وگلیىیها ؾق مؤو ٞو٩ث]
يك ن .مل قت موق ؼاقشه

جوِی٩گك

:

جوِی٩گك

 :ک کهای و٭ؿی  /چاپ  /پول  /قل  /و٩ث  /وهٕث ملی ٌؿن و٩ث

Iran. Vezarat Omur Kharejeh
 /کوؾجای بیىث م هٍث مكؾ ؾ  /مصله ٌوق ی ملی ٬ /اشاقيه
جوِی٩گك

 :آمكيکا  /وگلىحان

مكکووم وگهووؿ قی  :آقٌیو ملی يك ن
وىؿ
ٌىاوه وىؿ

۴۳۱/۵۰۳۴ :

معل ؾق آقٌیو ۵۰۴ :ت۴آم۰
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ٌ اقه قؾي :٧۽܀ۻۿۺۺۺ܀۽
معل ؾق آقٌیو :۽ۼۿت۽آمۻ
ٌ اقه وکه :۽܀ۻۿ
ٌ اقه میکكم٨ك  :܂܃/۾ۼ
......................................
وىؿ بك ی وال  ٬ ۰۴۴۰كی ووث .بوه جواقيػ ٌ ىوی م١واؾل ۼ܃ۼۻ
وث.

ّ
ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی محولوؿ ٌٍو ٨وكمقؾيه ۾܁ۼۻ :مو٬و ٟيصواؾ
وىؿ ،܂ۻواله بوؾ.
ّ
ویؿوّك لله وحٝوا مليكی محولوؿ ܂܁ۼۻ ٌ ىوی :مو٬و ٟيصواؾ ووىؿ،
۾ۻواله بوؾ.
بىابك يه ،وىؿ مح١ل ٫به ۼ۽۽ۻ  ٬كی ویىث .ليوك ووه ܂ۻ م ۾ۻ ،بوك ی
وصا ١٨الیثهای ؾيپل اجیک ؾق وٙط بواال ،م کوه ویىوث م ؾق يوه
وىیه ٨وك ؾ مٍو٥ول جعّویل هىوحىؿ .بوا جع٭ی٭واجی کوه وصوا ٌوؿ،
مٍؽُ ٌؿ وىؿ بك ی وال ۼ۽۽ۻ ٌ ىی وث .الل وث مع٭٭وان
ب١ؿ ل مٙلوٌ ٟوؿن ل چىویه ٌوح اهاجی ،مىوئوالن مكبووٖ ٔؾق يىصوا
٨هكوثوگاق ن کحابؽاوه ملیٓ ق ؾق شكيان گف ٌحه جا ٌح اهات ِیض
ٌووؿ .چىیه ٌح اهات کوچکی گك واؾيؿه گك٨حه ٌووؿ ،بهوای ووىگیه
آن وعك  ٦جاقيؽیوث.

بخش دوم :دوره پهلىی
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ذىاوص سىس
مل قت موق ؼاقشه
قمووٌث جلگك  ٦قمم
ّ
شىا آ٬ای وّك لله وحٝا
ویويوقک
ّ
به٘وقیکه ٘ی ٞؾ قيؿ ؾملث آمكيکا ؾق ظوؿمؾ يکِوؿ میلیوون ؾالق
ه
بك ی کىك بوؾشه م مّاق ٠ ٦ك ن م آباؾی به ما ؾ ؾه وؿ١٨ .ی گك٨حواقی
مه ؾملث ک ی قيال وث م چون وٍك وکىان با شالۀ مصله کهه
وث م ظاال ه مصله ویىث ،قٌ ٟ٨کال ؾٌو ق وث .به وٝك چوون
وكغ قو ی ؾالق  ۴۰۱قيال وث ،میجوو وی بوه٠ىو ن پٍوحو وه ؾالق بوه
باوک مؾي١ه بگف قي م بك ی هك ؾالق  ۴۰قيال ووکىان مىحٍوك کىوی م
يک باق ه بك ی م ل ٣ک ی يه  ٠ل ٌؿه ووث .آمكيکايیهوا مٍوکل
میؾ وىؿ 1ؾالق ق که ووؾ قيال ٬ی ث ؾ قؾ بك ی  ۴۰قيوال مؾي١وه گوف قؾه
ٌوؾ .به وٝك بك ی ظل مٍکل گك م که بوؾ بوه٠ىو ن ٠ح واق ؾق ظوؿمؾ
 ۳۱میلیون ؾالق ٨ك ه گكؾؾ که بهِوقت مؾي١وه ؾق يکوی ل باوکهوای
آمكيکا بلوکه ٌوؾ م ؾق م٭ابل ؾميىث میلیوون جوموان ووکىان مىحٍوك
ٌوؾ ک وک مه وی بوه ؾووث میٌووؾ م ب١وؿ بوهجوؿقيس ووکىانها
ۻ .وىؿ + :܅که܄.
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ش ٟآمقی م ؾالق آل ؾ میٌوؾ م پوه ل ٨ححواض مصلوه ٨کوك واووی
ؾيگكی میٌوؾ .وٝك ؾيگكی که ؾملث ؾ قؾ ،م قؾ کكؾن وكمايه ؼاقشی
به کٍوق که ؾملث ظأك وث موش ات جٕو یه آن ق ٨وك ه آمقؾ .ؾق
يه ؾم مؤو ٞبا آ٬ای و الی ِع ث کىیؿ ب یىیؿ چه وٝكيه ی ؾ قوؿ که
يٍان ق جلگك ٨ ٦كمايیؿ.

ق ٟ٨وگك وی ؾملث بٍوؾ م هكچه لمؾجك شو
ه
ٔ ىا ل ٬ول ؼوؾجان وح٩ىاق و ايیؿ که آيوا يٍوان میجو وىوؿ بوك ی ؾم

ه٩حه جهك ن بیايىؿ جا ؾق يه مؤو ٞم مؤو ٞو٩وث بوا يٍوان مٍووقت
ٌوؾ .مف کك ت ق ش ٟبه و٩وث ؾق شكيوان م ؾق مك ش١وث آ٬وای هووق ق
می٬ات ٨كمايیؿ .موف کك جی کوه يهشوا ٌوؿه بوه ٘ویٌ ٞو ا ؼو هوؿ
ه
قواویؿ ٔ .ىا و١ی ه میٌوؾ که ج ان مىح٭ی ی بلکه با وگلیههوا
ّ
ؾق جهك ن ِوقت بگیكؾ٬ .ى ث ق شو ٟبوه و٩وث بوك ی ٘وی ٞؼوؾجوان
ّ
وث .کا٤فها قویؿ بال ه ؾق والمان گك ٘وی ٞيوا وٝوك شؿيوؿی ل
ّ
وگلیهها ؾقيا٨ث کكؾيؿ ٘ی ٞؾهیؿ.
ّ
 ٠ؿ لله وحٝا
قمم ٌوؾ
ۿۺ܁
۽ۻ/܂/ۼۼ

بخش دوم :دوره پهلىی
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ّ
ؾوثووٌحه ؼا٘ك ت ویؿوّك لله وحٝا مليكی ؾق کحابؽاوه ملوی يوك ن
وگهؾ قی میٌوؾ .يه ؾوثووٌث ؾق ٨ ۴۷۳كي جکِ٩عه ی وث.
ه
ٜاهك ؾوثووٌث ٨و ٪جووٗ آ٬ايان  ٠اوی م ٘یك وی جّعیط م مىحٍك
ٌؿه وث:

ّ
 ٠اوی ،مع ؿقٔا م ٘یك وی ،بهكمل ،۰۴۷۰ ،ؼا٘ك ت وّك لله وحٝا :

ٌهكيوق  ۰۴۰۱ل ؾيؿگاه ؾقباق ،ؾ٨حك پژمهً م وحٍاق ت ،چ ؾم .
ل حه ٜهاق وٝك ١ٙ٬وی ؾق يوه لمیىوه مىووٖ بوه يوه ووث کوه کحوا
چاپٌؿه با ؾوثووٌث ج ٙی ٫ؾ ؾه ٌوؾ.
ؾق ؾوثووٌث جاقيػ م معل وگاقي ؼوا٘ك ت وگاٌوحه ٌوؿه ووث:
܅جهك ن ۰۴۴۳܄
با جوشه به يىکه وحٝا ؾق  ٌ ۰۰۷۸ىی به ؾویا آموؿه ووث ،ؾق لموان
وگاقي ؼا٘ك ت  ۵۸واله بوؾه وث.
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ّ
ِ٩عه مل ؾوثووٌث ؼا٘ك ت ویؿوّك لله وحٝا مليكی
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مص و٠ه ميژه

 :هؿ يی

ٌىاوه وىؿ

۹۹۸/۴۳ :
ّ
 :ؾوحىوٌحه ؼا٘ك ت وّك لله وحٝا [وىؿ ؼٙی :ؾ٨حك]

مىٍؤ

 ٠ :اوی ،مع ؿقٔا ،هؿ گك

جاقيػ  /ؾمقه يصاؾ

۰۴۴۳ :.

مٍؽّات ٜاهكی

 ۵ :ؾ٨حكچه ٔ ۴۳۵
َٓ.
ّ
 :يه ؾوثووٌحهها ؾق ٬الب کحا ؼا٘ك ت وّك لله وحٝا به کوًٌ مع ؿقٔا

٠ىو ن

ياؾؾ ٌث

 ٠اوی م بهكمل ٘یك وی ؾق وال  ۰۴۷۰جووٗ وحٍاق ت والمان وىاؾ ملی به چاپ
ؾ مىه م معحو

قویؿه وث.
ّ
 :مص و٠ه ؾٌثووٌحههای ؼا٘ك ت وّك لله وحٝا ٌامل پىس ؾ٨حكچه ؾقموقؾ
م٬اي ٟمىصك به وح٩١ا م ج ١یؿ قٔا ٌاه پهلوی م قم بٗ وويىىؿه با بكؼی م٭امات

جوِی٩گك

بلىؿپايه کٍوقی.
ّ
 :مع ؿقٔا پهلویٌ ،اه يك ن / ۰۴۵۹ – ۰۰۹۸ ،وحٝا  ،وّك لله۰۴۳۱ - ۰۰۷۸ ،.
٬و لىلٙىه ،ظ ؿ / ۰۴۴۳ - ۰۰۵۰ ،مؿقن ،ویؿظىه۰۴۰۳ - ۰۰۳۹ ،.
ؾ مق٠ ،لی ک ك / ۰۴۰۵ - ۰۰۳۳ ،مىحو٨ی ،ظىه.۰۴۰۰- ۰۰۵۰ ،
جی وقجاي ٠ ،ؿ لعىیه۰۰۳۱ ،؟ ٨ / ۰۴۰۰ -كم٤ی ،مع ؿ٠لی۰۴۰۰ - ۰۰۵۳ ،.
مذو ٪لؿمله ،ظىه٨ / ۰۴۰۹ - ۰۰۵۴ ،یكمل٨ ،یكمل.۰۴۰۳ - ۰۰۳۷ ،
ّ
پاکكم ن٨ ،حط لله۰۰۵۸ ،؟  / ۰۴۴۱ -قٔا پهلویٌ ،اه يك ن۰۴۰۴ - ۰۰۵۷ ،.

جوِی٩گك

 :شام١ه ملل  /مح٩٭یه ٍ٬ /٭ايی  /ج ١یؿ  /شىگ شهاوی مل  /م٭امات بلىؿپايه /
ؼا٘ك ت  /ج ا ٞبیگاوه

جوِی٩گك

 :يك ن  /قمویه  /وگلىحان  /آل ان

مكکم وگهؿ قي وىؿ

 :آقٌیو ملی يك ن

ٌىاوه وىؿ

 :۾۽/܂܃܃

ؾوحكوی م معل

 :آؾقن لکحكمویکی مى ٟ

لکحكمویکی
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ِس َمتها

والها و٩اقت م کاقؾ قی يك ن ؾق کٍوقهای قمپايی ،ماوىؿ ٨ك وىه.
مليك بهؿ قی کابیىۀ ٬و ؾق وال .۰۴۰۰
مليك پىث م جلگك  ،٦ق ه ،م موق ؼاقشه.
قياوث مص  ٠ ٟومی والمان ملل محعؿ ؾق وال  ۰۴۰۹با  ۴۰قأی ل
1
مص و.۵۳ ٞ
و ايىؿۀ ؾ ئ ی يك ن ؾق والمان ملل م وو٩یك يوك ن ؾق آمكيکوا ؾق ووال
.۰۴۴۰
و ايىؿۀ يك ن ؾق والمانهای بیه ل للی.
ۼ
ؾ ق ی وٍان ؾقشۀ مل ه ايون.
بهگ٩حه ومؾيکان م آٌوىايان ،يٍوان ؾق وصوا مووق ؼیوك م کواق ویوک م
ؾوحگیكی ل مىح ىؿ ن ،کوٌا بوؾوؿ.
ّ
ویؿوّووك لله وحٝووا مليكی ؾق  ٌ ۰۴۵۹/۹/۰۹ىووی ؾق  ۸۰وووالگی
ؾقگفٌث۽ م ؾق ١ٙ٬ۀ  ۷قؾي ٌ ۰۴۹ ٧اقۀ  ۰۳بهٍث لهك به ؼاک
وپكؾه ٌؿ.

و آخر دعواان أن الحمد هّلل بّ اعالمین

ۻ .ؾق ؾمقۀ پىص .
ۼ .ظىه وك ٬ی م ٨كغ ٩٤اقی ،ؼاوؿ ن ٩٤اقی کاٌانَ ،܃ۼ.
۽٤ .یمكٔا وعا  ،والىامۀ ج٩كيَ ،۽ۻۻ.

منابع و مآخذ کتاب
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٬ .۰كآن کكي .
٠ .۰ح اؾ لىلٙىه ،مع ؿظىه ؼان ،چهول ووال جواقيػ يوك ن،
مع٭ ٫م ّ
مّعط :يكز ٍ٨اق ،جهك ن ،واٌك :وا٘یك ،چ ؾم .
ٍ٨ .۴اق ،يكز ،۰۴۳۷ ،ؼا٘ك ت م وىاؾ ٜهیك لؿمله ،شلؿ مل،
جهك ن ،وحٍاق ت لقيه ،چ ؾم .
ّ
 .۳وحٝا مليكی ،ویؿ ٠ؿ لله ،ظیو وات جوپآی ،مصله ؾ وٍکؿه،
قوگاقوگ ،آبان  ٌ ،۰۰۹۷اقه ۴۴۵َ ،۳و.۴۴۸
 .۵ووقی ،ظىوه٨ ،۰۴۸۰ ،كهىوگ بومق ووؽه ،جهوك ن ،وٍوك
وؽه ،چ ؾم .
 .۳ب اویان ،مع ؿقٔا م مؤمىی ،کوقي م وولٙانل ؾه ،ظىویه،
بكقوووی ووووآمقی م جعوووالت جمئیىووات م و٭وووي کاٌوویکاقی
مىصؿ_ مؿقوههای ؾمقۀ ٬اشواقّ٨ ،ولىامۀ ٠ل وی پژمهٍوی
وگكه ٌ ،اقۀ  ،۰۸جابىحان .۳۷_۴۵َ ،۰۴۹۱
 .۷پايگاه ٘یٞقواوی.https://alborz.oghaf.ir :
 .۸پايگاه ٘یٞقواوی.https://ganjoor.net :
܃ .ظٕووكجیِ ،وواؾ ،٪ۼ܂۽ۻ ،قشووال م مٍوواهیك آٌووحیان ٬ ،و ،
وحٍاق ت ل ان ،چ مل.
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 .۰۱ؾهؽؿ ٠ ،لی ک ك ،۰۴۹۸ ،چكوؿ م پكووؿ ،وو ىان :ؼوی ،٪چ
ه٩ح .
 .۰۰وعا ٤ ،یمكٔا ،والىامۀ ج٩وكي ،۰۴۹۴ ،ووال ٌواومؾه ،
ؾویای ش٥ك ٨یای وعا  ،چ مل.
 .۰۰ولی اوی ،کكي  ،۰۴۷۹ ،ل٭ا قشوال ؾمقۀ ٬اشاقيوه ،جهوك ن،
وٍك وی ،چ مل.
ٌ .۰۴٭ا٬ی ،ظىیه٬لی ؼان۰۴۵۴ ،ي ،ؼا٘ك ت م حعه لؿملوه،
جهك ن ،واٌك :میكک یك ،چ مل.
ٌ .۰۳ه الی ،ؾ قيوي ،۰۴۹۷ ،قم يحی ل جهك ن ٬ؿي  ،ز ،۰جهك ن،
وحٍاق ت وايهبان هىك ،چ مل.
ٌ .۰۵هیؿی ،ظىیه۰۴۸۴ ،ي ،وكگفٌث جهوك ن ،جهوك ن ،واٌوك:
ق ه ماوا ،چ مل.
٩ِ .۰۳ی٠لی ٌاه ،میكل ظىه٠ ،۰۴۷۰ ،ك٨ان لع ،٫جؤیعات:
ّ
ّ
 ٠ؿ لله وحٝا م ظىان لله وحؽكی ،بیشا٩ِ :ی٠لی ٌواه،
چ ؾم .
 .۰۷گكمه جلگك ؼو وً.
 .۰۸مصلىووی کوپووايی ،بوووـق م وّوواقی ،مصح ووی م ب اویووان،
مع ؿقٔا م ٨ؽاق جهك وی٨ ،كهاؾ ،ميژگیهای وؽىوحیه پواقک
جهك ن :پواقک میه لؿملوهّ٨ ،ولىامه ٠ل وی و پژمهٍوی مكکوم

منابع و مآخذ کتاب
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پژمهٍی هىك م ١واقی م ٌهكووالی وٝوكٌ ،و اقه  ،۰۵ووال
ؾه  ،جابىحان ۴َ ،۰۴۹۰و.۰۳
 .۰۹مّاظ ه با مىّوق قٌیؿی ،مّاظ هگیكوؿه٠ :لی ٬ى كيان.
 .۰۱مکاق ٌویك لی ،واِوك۰۴۷۴ ،ي ،جكش وه ٬وكآن٬ ،و  :ؾ٨حوك
مٙال١ات جاقيػ م م١اق ٦ویمی ،چ ؾم .
 .۰۰واِك لؿيه ٌاه ٬اشاق۰۴۳۰ ،ي ،و٩كوامۀ ٠ك ٠ ٪ص  ،جهك ن،
واٌك :جیك ژه ،چ ؾم .
 .۰۰وك ٬ی ،ظىه م ٩٤اقی٨ ،كغ ،۰۴۵۴ ،ؼاوؿ ن ٩٤اقی کاٌوان،
با م٭ؿمۀ بك هی ٩٤اقی ،جهك ن ،وحٍاق ت ٨كهىگ يك ن لمیه.
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کتابها:
 .۰ؼاوؿ ن وحٝا مليكی :لوؿگیواموه م ؼوؿمات ٨كهىگوی ،شح وا٠ی،
 ٠ك وی:
چاپ ملٔ :وٍك میك خ ٨كهیؽحگان /قؾي هٍث ٓ۰۴۹۸
چاپ ؾم ٔ :وٍك میك خ ٨كهیؽحگان /مكؾ ؾ  / ٓ۰۴۹۹ه ك ه با و ايه.
 .۰بیان ش الی لوؿگاوی میكل مووی مليك ج٩كٌی ،میوكل ٠یىوی ؼوان
ّ
مليووك ،ووویؿ ٠ؿ لله ؼووان وحٝا لىوولٙىه ،ووویؿمع ؿ وحٝا لىوولٙىه
ّ
ّ
ٔبیىٍ١لیٓ ،ویؿ ٠ؿ لله وحٝا مليكی ،م ویؿوّك لله وحٝا مليكی:
چاپ ملٔ :وٍك میك خ ٨كهیؽحگان /و٩ىؿ ٓ۰۴۹۸
چاپ ؾم ٔ :وٍك میك خ ٨كهیؽحگان /آبان  / ٓ۰۴۹۹ه ك ه با و ايه.
 .۴بك ؾقی وىانها ٔوٍك میك خ ٨كهیؽحگان۰۴۹۹ /يٓ
4. HUMAN FRATERNITY (Miras Farhikhtegan
)Publications / 2020
لىح فططزه:
وىاؾ ،مؿ قک ،م جّاميك ؼاوؿ ن وحٝا مليكی ٔوٍك میك خ ٨كهیؽحگان/
قؾي هٍث .ٓ۰۴۹۸
مقاّلت:
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 .۰م٭اله ܅ ٠لکكؾ ؼاوؿ ن وحٝا مليكی ؾق جعوالت ؾمقه پهلووی مل م
ؾم ܄ّ٨ ،لىامۀ ٠ل ی و جؽّّی جاقيؽىاموه ؼوو قلمی ،ووال ه٩وح ،
ٌ اقه بیىث م وه  ،بهاق ۴۳َ ،۰۴۹۹و.۵۷
 .2مقالۀ «مسجد و حىزه علمیه ای که هه تمهم امی الدوله ر رو ه
قاجا هنا نهاره شد :مسجد شه زندهرا قطه مننهىی شههه اههها »،
تمشههی محل  ،مناطق  ،02 ،00 ،01 ،7 ،6پهن مهکزی شههه اههها ،
یکشنب 01ایه ،0999سال شانزرتم ،شما ۀ  ،719ص.00
 .۴م٭الووۀ ܅ؼیِووه ی ل لوؿگیوامووۀ میووكل مووووی مليووك ٔمليكلٍووکك
واِك لؿيه ٌاه ٬اشاقٓ :میكل مووی ج٩كٌی باشىا٬ ٢ائ م٭ا ٨ك هاوی܄،
ماهىامۀ لمان بیؿ قی ،وال ؾم  ۳ ،آـق  ٌ ،۰۴۹۸اقۀ ٩ِ ،۰۳عۀ .۳
 .۳مقالۀ « هؿ ء  ۴وىؿ به والمان وىاؾ ملوی يوك ن» 11 ،آذ ،0998
سهههههایم کناهمانهههههۀ مجلههههها شهههههى ای اسههههه م سهههههایم:
 ،http://ical.parliran.irلیىک.https://b2n.ir/589441:
 .۵م٭الوۀ ܅میوكل ٠یىوی ؼوان ج٩كٌوی ،مليوك باجوؿبیك م ویکوکوواق ؾمقۀ
٬اشاق܄ ،ماهىامۀ کحی ه ،وال يالؾه  ،مكؾ ؾ  ٌ ،۰۴۹۸اقۀ ِ ،۳۳و٩عۀ
.۰
 .۳م٭الۀ ܅٠یىی ؼان مليك ،ؾملح كؾ ؼیكؼو ه܄ ،ماهىامۀ لمان بیؿ قی،
وال ؾم  ۷ ،مكؾ ؾ  ٌ ،۰۴۹۸اقۀ ٩ِ ،۰۰عۀ .۵
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 .۷مقالۀ «رولنمهری ههای امام فصهىل :مههو ی ههه اهدمار میههزا
عیس اا وزیه ک اا امهوز ارام را ر» ،تمشههی محل  ،شنب  22ایه
 ،0998سال پانزرتم ،شما ۀ  ،729ص6ه.7
 .۸م٭الۀ ܅میكل مووی مىحو٨ی مليك باک٩ايث واِك لؿيه ٌواه ٬اشواق܄،
ّ٨لىامۀ ٨ی٩حام ،وال ؾم  ٌ ،اقۀ  ،۳بهاق ٩ِ ،۰۱۰۹عۀ ۰۵و.۰۰
Mirza Mousa Mostofi the Qualified Minister of
Nassereddin Shah Qajar , FIFTAW, Second Year,
Vol.6, Spring 2019, P.15-22.
 .۹م٭الۀ ܅و٭اٌوی واِوك لؿيه ٌواه ل ٨كغؼوان میه لؿملوه܄ ،ووايث
کحابؽاوۀ مصلوه ،www.ical.ir :لیىوکyon.ir/h1w2L :܆ ووايث
پايگاه ؼ كی وىػ ؼٙی.۰۴۹۸/۱۴/۰۰ ،http://manuscripts.ir :
 .۰۱م٭الۀ ܅وىؿ ج٭وؿيك واِوك لؿيه ٌواه ٬اشواق ل میوكل ٠یىوی ؼوان
مليووك܄ ،وووايث کحابؽاوووۀ مصلووه،۰۴۹۸/۱۰/۱۴ ،www.ical.ir ،
لیىک.yon.ir/euGmq :
 .۰۰م٭اله ܅میكل ٠یىی ؼان مليك واِك لؿيه ٌاه ٬اشاق :بیان لوؿگاوی،
ؼؿمات ،م م١ك٨ی مو٬و٨وات بكشایماووؿه ل می܄ّ٨ ،ولىامۀ ٠ل وی و
جؽّّی جاقيؽىامه ؼو قلمی ،ؾ وٍگاه ؼو قلمی ،وال هٍح  ٌ ،اقه
وی م يک  ،پايیم ۷۱َ ،۰۴۹۹و۹۳.
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 .۰۰مقالۀ «سیاس اهی اان اههها  :اانه مسهنىف الممالک گهىتهی
زیبا ر محل سنگلج اسم» ،تمشههی محل  ،پهن مهکزی :مناطق ،6
 ،02 ،00 ،01 ،7یکشنب 21آها  ،0999سال شانزرتم ،شهما ۀ ،778
ص01.
 .09مقالۀ «عما ر میههزا حسه مسهنىف الممالک ر شههه اههها »،
27آهههها  ،0999سهههایم کناهمانهههۀ مجلههها ٌووووق ی وووویمی
ٔ.ٓhttp://ical.parliran.ir
 .01مقالۀ «امی الدول نمسنی قلمهو سبز عمىم هىره ک اکنى اثهی
از آ نیسم :نمسنی پا ک اهها کجاسم؟» ،تمشههی محله  ،پهنه
مهکهههزی :منهههاطق  ،02 ،00 ،01 ،7 ،6یکشهههنب 9آذ  ،0999سهههال
شانزرتم ،شما ۀ  ،781ص02ه.09
 .۰۵م٭الۀ ܅لوؿگاوی م ؼؿمات ٨كغ ؼوان مویه لؿملوه ٔ۰۰۰۹-۰۰۸۸
 ٬كیٓ܄ّ٨ ،لىامۀ و٭ؿ م بكقوی کحا جهك ن ،پايیم  ٌ ،۰۴۹۹اقۀ ،۳۳
َ.۵۳
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وويىىؿگان کحا ظأك
وحاؾ مىّوق قٌیؿی  /ؾکحك ٠لی ٬ى كيان
ِ١وؾ به ٬له ؾماموؿ ٌ۴ /هكيوق۰۴۹۹
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086

پژوهصهای
مطتطک
استاز مىصىض
ضضیسی
پپژوهطگط
تاضید و
زکتط علی قىبطیان
و  ۳کحا
و  ۰لوض ٍ٨كؾه
و بیً ل  ۰۱م٭الوه
ؾق وٍكيات ؾ ؼول
يك ن م ؼاقز

فهزستها

فهزستها

میه لؿملوه٨ ،وكغ ؼوان،۳۴ :

اشخاص

،۸۸ ،۸۷ ،۸۵ ،۸۰ ،۸۰ ،۸۱

جابک ۷۳ : ٝ٠
ظ ؿبهمع ؿ ٠لی۵۰ :
ؼوت ،مع ؿ۰۳۳ :
ؾم قؾ آل كت کكيىحیه شووقز
وؿقم پاجكيک ؾيويؿ۷۳ :
ژؾقی ،ظصث الوی ۰۰ :
وووحؽكی ،ظىووان للووه،۰۳۰ :
۰۳۳ ،۰۳۳ ،۰۳۰
ِوو٩هاوی ،ووویؿ بك هی ،۳۰ :
۳۰
ِو٩هاوی ،موی ٠لوی مع وؿ:
۸۹
ٍ٨اق ،يكز۳۰ ،۵۹ ،۵۳ :
ٕ٨لیپوق٠ ،لیكٔا۰۳۳ :
۰۳ :

ما ليه ل١ابؿيه

،۹۳ ،۹۵ ،۹۳ ،۹۰ ،۹۱ ،۸۹
،۰۱۵ ،۰۱۳ ،۰۱۰ ،۹۹ ،۹۷
۰۱۷ ،۰۱۳
موویه لؿملووه ،میووكل ٠لیؽووان:
۰۱۴ ،۰۱۰ ،۸۷
وحٝا لىولٙىه،۴۹ ،۴۷ ،۴۵ :
،۵۰ ،۵۰ ،۳۸ ،۳۳ ،۳۰ ،۳۰
۵۹
وحٝوووووووووا لىووووووووولٙىه،
ویؿ ٠ؿ للهبهمووی۴۹ ،۴۷ :
وحٝووا لىوولٙىه ،ووویؿ ٠ؿ لله
ؼووان،۳۴ ،۴۳ ،۴۵ ،۰۵ ،۰۴ :

٠ح اؾ لىلٙىه۴۵ :

ما ظىیه

087

۰۵ :

میكک یك ،میكل ج٭ی ؼان۸۳ :

۰۰۰ ،۵۸
وحٝووووا لىوووولٙىه ،میووووكل
وویؿمع ؿ ؼوان ٔبیىٍو١لیٓ:
،۳۳ ،۳۵ ،۳۳ ،۳۴ ،۴۵ ،۰۹
،۵۹ ،۵۸ ،۵۷ ،۵۳ ،۳۸ ،۳۷
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،۰۰۰ ،۳۸ ،۳۳ ،۳۵ ،۳۰ ،۳۰

بهكمل ،آميؿه۷۰ ،۳۸ :

۰۰۷ ،۰۰۰

بهكمل ،ـبیط۷۰ :

وحٝا مليكی ،ویؿمع ؿ،۵۳ :

بهكمل ،قؼىاقه۷۰ :

۵۹
وحٝووا  ٠ ،ؿ للووه،۰۳۰ ،۰۴۳ :

بیات ،بمق ۰۳۳ :
ّ
پاکكم ن٨ ،حط لله۰۷۵ :

۰۳۹ ،۰۳۹ ،۰۳۳

پال كوحون۸۳ :

آقجوق  .هال۰۰۳ :

پهلوی ،مع ؿقٔا۰۷۵ :

آلموؾه ،وکىؿق۰۳۳ :

ت .ق ول موق۰۴۰ :

آٌووحیاوی ،میووكل يوووو،۰۳ :٧

جازبؽً ،مىوچهك۰۳۳ :

۰۵ ،۰۷

جكک ان ٬اشاق ،ظىیى١لی۵۳ :

آ٬ا میكل ٌ٩ی۳۷ :ٟ

ج٩كٌی ،ویؿ ٠ؿ لله۴۹ :

آ٬ای  ٠اوی۰۷۴ :

ج٩كٌی ،میكل مووی۰۰۰ :

آ٬ای و الی۰۷۰ :

جی وقجاي ٠ ،ؿ لعىه۰۷۵ :

آ٬ای هوق۰۷۰ :

ز . .آله۰۰۳ :

آ٬ايان ٘یك وی۰۷۴ :

ز .موولیه۰۰۳ :

آل كت ؾم قؾ ه٩ح ۷۳ :

ز .هووپیىؿ۰۰۳ :

بكوان ،لیی۰۰۵ :

شوقز پىص ۷۳ :

به هاوی ،آيث لله۸۰ :

شی پی ژملت۰۵۸ :
ّ
ظؿ ؾی ،وّك لله۴۳ ،۴۴ :

بهكمل۰۷۴ :

فهزستها

ظٕكت ٠لی

۰۰۰ :
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قٔوووا ٌووواه،۰۵۰ ،۰۵۱ ،۰۷ :

ظٌ٫ىان ،میوكل  ٠وؿ لکكي :

۰۷۵ ،۰۵۵

۰۱۱ ،۹۸ ،۹۷

ل هؿٌ ،یػ مع ؿظىیه،۹۷ :

ظکی ل لک۵۵ :

۹۸

ؼٙیب ل لک ،مكجٕی۵۳ :

ل هؿی۰۰۵ :

ؼوقٌیؿ ؼاو ۸۰ ،۸۱ :

لهك ولٙان ؼاو ۳۴ :

ؾ وٍوق٨ ،یكمل۳۰ ،۴۹ :

لهك ۳۸ :

ؾ مق٠ ،لی ک ك۰۷۵ :

وا٠ی ،و١یؿ۰۳۳ :

ؾ٨حكی ،ووق لؿيه۳۰ ،۳۰ :

وپهىاالق ،میكل ظىیه ؼوان:

ؾکحك ٨ومقيه۴۳ :

۰۳

ؾکحك مّؿ۰۳۳ :٪

لىووووو یكی الِووووو٩هاوی،

ؾموث مع ؿ ؼان۸۵ :

٠لی ِ٥ك به  ٠ؿ لص اق۹۴ :

ؾمووئی ،لکىث۰۰۰ :

وهیلی٠ ،لی۰۵۷ :

ؾهؽؿ ٠ ،لی ک ك۰۰ :

ویؿ ظ ؿ۰۵ :

ق .ن .وومىل۰۰۳ :

ووووویؿ ٠ؿ لله،۳۴ ،۴۹ ،۴۵ :

قٌیؿی٠ ،لی بابا۰۰ :

،۰۰۴ ،۰۰۷ ،۰۰۳ ،۰۰۵ ،۰۰۰

قٌووویؿی ،مىّووووق،۰۰ ،۰۰ :

،۰۳۰ ،۰۴۳ ،۰۴۰ ،۰۰۹

۰۸۵ ،۰۰۷ ،۰۱۳ ،۴۰

۰۷۰ ،۰۷۱ ،۰۵۱ ،۰۳۸
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ویؿ ٠ؿ لله ؼان۴۳ :

ِ٩ی ٠لیٍاه ،مع ؿظىهبوه

ووویؿمع ؿ ٔهیووو ظوووق نٓ:

مع ؿبا٬ك۰۳۰ :

۰۰۵ ،۴۳
ّ
ویؿوّك لله ٔ وحٝوا مليوكیٓ:

ِوو٩ی١لی ٌوواه ،میووكل ظىووه:
۰۳۳ ،۰۳۰ ،۰۳۱ ،۰۴۹

،۰۵۱ ،۰۰۰ ،۰۰۰ ،۳۴ ،۴۵

لٙهك وووی ،آ٬ووا میكمع ووؿبا٬ك:

،۰۵۷ ،۰۵۵ ،۰۵۳ ،۰۵۰

۹۴

،۰۳۰ ،۰۳۰ ،۰۳۱ ،۰۵۸

٘یك وی ،بهكمل۰۷۵ :

،۰۳۷ ،۰۳۳ ،۰۳۳ ،۰۳۴

ٜهیك لؿملوووووه،۵۸ ،۵۳ ،۳۴ :

۰۷۵ ،۰۷۳ ،۰۷۴ ،۰۷۰ ،۰۷۱

۳۰ ،۳۰

ٌوواهآبوواؾی ،مع ووؿ٠لی،۹۷ :

ٜهیك لؿملووووووووووووووووووووه،

۹۸

٠لیبهمع ؿواِك۵۳ :

ٌاه ٠لیٌ ،ها ۴۰ :

ٜهیك لؿمله٠ ،لی ؼان۵۳ :

ٌاهم ؾه آقجوق۷۳ :

 ٠ان۳۸ :

ٌاهم ؾه ميکحوقيا۸۱ ،۷۳ :

 ٠اوی ،مع ؿقٔا۰۷۵ :

ٌاهم ؾه ي یه لؿمله۵۳ :

 ٠ؿ ل١لی۳۸ :
ّ
 ٠ؿلی آٌحیاوی ،وؿ لله۴۰ :

ٌکك ؼاو ۰۷ :
ّ
ِ ا ،وّك لله۰۳۳ :

٠یء ،ظىیه۰۰۵ :

ِؿق  ٝ٠جابک ۷۵ : ٝ٠

٠لیٍوواه ،ظوواز میووكل ظىووه:

ِ٩ائی و ىاوی ،شو ؾ۰۳۳ :

۰۳۰
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 ٠اقی۸۴ ،۳۰ :

٩٤اقی ،میكل بو٘الوب ٔ٨وكغ

٠یىیبهمووی ،مليك۰۹ :

ؼانٓ۸۱ :

٩٤اقی کاٌوی ،مع ؿمهوؿی:

٩٤اقی ،میكل وٝا لؿيه ؼوان:

۸۱

۷۳

٩٤اقی ،بوـق۸۹ ،۸۰ :

 .٦ؾ .ها ۰۰۳ :

٩٤اقی ،بو٘الب ٨كغ۸۳ :

٨ا٘ ه۳۸ :

٩٤اقی ،جوقيا۷۰ :

٨حع١لی ٌاه۸۱ :

٩٤اقی ،چیىحا۷۰ :

٨كغل٭ا ؼاو ۳۴ :

٩٤اقی ،ظىى١لی۸۹ ،۸۸ :

٨كؼىؿه ؼاو ۸۰ :

٩٤اقی ،ؼوقٌیؿ ؼاو ۳۴ :

٨كم٤ی ،مع ؿ٠لی۰۷۵ :

٩٤اقی ،وهك ۷۰ ،۷۰ ،۳۹ :

٨ىحك ؾ له ،شان۰۵۸ :

٩٤اقی ٠ ،ان۷۰ ،۳۹ :

٨یكمل٨ ،یكمل۰۷۵ :

٩٤اقی ٠ ،ؿ ل١لی۳۸ :

٬اشاق ٠ ،ؿ لله،۳۱ ،۵۹ ،۵۳ :

٩٤اقی٨ ،كغ۷۰ :

۳۰

٩٤وواقی ،مع ؿظىوویه ؼووان

٬ائ م٭ا ٨ك هواوی ،بو ل٭اوو :

ٔ٨كغ ؼان ذاویٓ۳۴ :

۰۰۸ ،۰۰۷

٩٤اقی ،مع وؾ۷۹ ،۷۸ ،۳۸ :

٬كهبا٤ی٘ ،اهكه۳۰ ،۵۹ ،۵۳ :

٩٤وواقی ،مهىووؿن ل الووک،

٬ى كيان٠ ،لی۰۸۵ ،۰۰۸ :

٩٤اقی۷۰ :

٬و لىلٙىه ،ظ ؿ۰۷۵ :
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٬وی ٨کك ،قٔا۳۳ :

مكآت ،مووی۵۳ :

کامك ن میكل ۰۰ ،۰۳ :

مىحو٨ی ل الک ،میكل ظىه:

کامه ،ظ ؿ۰۰۷ :

۰۳ ،۰۷ ،۰۳

کكلن۸۷ :

مىحو٨ی ،ظىه۰۷۵ :

ک ال ل لک۸۰ ،۳۸ :

م٩ٝك لؿيه ٌاه۷۵ ،۷۳ ،۷۰ :

کىث ؾممىث ٨وقت۴۵ :

م٩ٝك لؿيه ٌاه۸۷ :

کهه ؾل ؼان۸۵ :

م١ح ؿ لىلٙان۴۵ :

لكؾ کاموی۸۳ :

ملکمؿوی ،ویؿهاٌ ۰۳۳ :

لی ،جكمگوه۰۳۳ :

ملکه لکىاوؿق۷۳ :

لئوپولؿ۸۱ :

ملکه لیم بث۷۳ :

مصؿ ل لک۸۷ :

م حعه لؿمله۴۵ :

مع ؿظىیه ؼان۸۰ :

مىّوق ،ظىى١لی۰۳۹ :

مع ؿ ٌاه۸۱ :

موقيه ؾ .گكيلی۰۰۳ :

مع ؿٌوو٩یٟبووه مع ووؿ٠لی:

موقيه ،ؾگاق۰۵۸ :

۳۳

مواليیویا ،ق مک۴۰ :

مع ؿ ؼان۸۵ :

مهىؿن ل الک۷۵ :

مع ؿقٔا۰۷۴ :

میكل بو ل٭او ٬وائ م٭وا ؾم :

مع ؿٌاه ٬اشاق۰۰۷ :

۰۰۷

مؿقن ،ویؿظىه۰۷۵ :

میكل بو ل٭او ۰۴ :
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میكل بو٘الب۸۵ ،۸۱ :

وص آباؾیٌ ،ویػ هواؾی،۰۰ :

میكل بمق ٬ائ م٭ا مل۰۰۷ :

۰۰

میكل ٌ٩ی۵۰ ،۳۵ :ٟ

وك ٬ی ،ظىه۷۰ :

میوووكل ٠یىوووی،۰۳ ،۰۵ ،۰۴ :

و ٝلؿمله۰۵ :

،۰۳ ،۰۴ ،۰۰ ،۰۰ ،۰۱ ،۰۹

ووقیٌ ،ویػ ٕ٨ول للوه،۳۵ :

،۴۰ ،۴۰ ،۴۱ ،۰۹ ،۰۸ ،۰۷

۵۰ ،۳۹

،۷۸ ،۳۳ ،۴۵ ،۴۳ ،۴۴

ووقي ٧میكل آ٬اؼان۸۳ :

۰۰۸ ،۰۰۷ ،۰۰۰ ،۰۱۳

م .لیوت۰۰۳ :

میكل ٨كغ ؼان۸۱ :

مذو ٪لؿمله ،ظىه۰۷۵ :

میووكل مووووی مليووك،۰۵ ،۰۴ :

مذو٠ ،٪لی۰۳۳ :

۰۰۷

مظؿت ،ؾکحك مظیؿ۸۰ :

میکؿه٤ ،یم١لی۰۳۳ :

م يلیا  .کالس۰۰۳ :

واپلئون وو ۸۵ ،۸۱ :

ميلیا بحکه۰۰۳ :

واِك لؿيه ٌاه،۴۳ ،۴۵ ،۰۳ :

هكی ی ٨كؼاقوون۰۰۳ :

،۹۰ ،۸۸ ،۸۳ ،۸۵ ،۸۰ ،۸۱

هوو ان۸۱ :

۰۱۷ ،۰۱۳ ،۰۱۵ ،۰۱۳ ،۰۱۰

هويؿ ۰۳۹ :

وص ل لک ،ظواز  ٠وؿ ل٩٥اق:
۸۹
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اماکه

ٌحهاقؾ۰۴ ،۰۰ :
ِ٩هان۸۱ :
٥٨اوىحان۸۷ ،۸۵ :
مامم ؾه ویؿ و ا٠یل۰۳ :
وگلووویه،۸۳ ،۸۵ ،۸۱ ،۷۳ :
،۰۳۹ ،۹۰ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸
۰۷۵ ،۰۷۰
هو ل۸۳ :
ياالت محعؿه۰۳۱ :
يالث يلی ووی۰۰۴ :
يحالیا۳۴ :
يك ن،۸۵ ،۸۰ ،۸۱ ،۳۴ ،۰۷ :
،۹۰ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۷ ،۸۳
۰۷۵ ،۰۳۹ ،۰۵۵ ،۰۰۰ ،۰۱۰
يكلىؿ۷۳ :
آٌحیان۰۷ :
آ٨كي٭ای شىوبی۰۳۱ :
آل ان۰۷۵ ،۰۰۰ :

آمكيکووووووا،۰۴۰ ،۰۰۵ ،۰۰۰ :
۰۷۰ ،۰۳۹
بوووال ق جهوووك ن،۹۷ ،۸۱ ،۰۴ :
۰۱۰
بال ق کاٌان۸۰ :
با ٢وگاقوحان۰۰۸ :
بؽاق ۸۵ :
بلژيک۸۱ :
بلوچىحان۸۵ :
بوٌهك۸۳ :
بیبی وکیىه۷۰ :
بی اقوحان ق لی۰۴ :
بی اقوحان مليكی۰۰ :
پاقک میه لؿمله۸۷ :
پوووواقيه،۸۸ ،۸۳ ،۸۵ ،۸۱ :
۰۵۱ ،۹۰
پىصا ۸۵ :
پوقج وخ۷۳ :
ج كيم۸۷ ،۳۸ :
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جهووك ن،۰۰ ،۰۰ ،۰۹ ،۰۳ ،۰۴ :

ؼیابان مهؿیؼاوی۰۴ :

،۸۸ ،۸۷ ،۸۰ ،۸۰ ،۷۹ ،۴۳

ؼیابان واِكؼىكم۰۴ :

،۰۵۱ ،۰۳۰ ،۹۸ ،۹۰ ،۸۹

ؼیابان مظؿت ویمی۰۴ :

۰۷۴ ،۰۷۰

ؼیابان ملیّ٠ك۰۰ :

چاقوو ٪میه لؿمله۸۰ :

ؾ ق ل٩ىون۳۱ ،۳۴ :

چهاق ق ه ویكمن۸۰ :

ؾ وٍگاه جهك ن۰۰۵ :

ظك ما قٔا

۰۰۵ :

ؾ وٍووگاه الوووال کىحىٍووه:

ظووك ظٕووكت مّ١ووومه :

۰۴۰ ،۰۰۹ ،۰۰۴

۹۹

ؾقم له ٌ یك ن۸۸ :

ظىهآباؾ۰۰ :

ؾماموؿ۰۸۵ :

ؼاقک۸۳ :

قٌث۳۸ :

ؼاویآباؾ جؽحی۰۰۰ :

قمویه۰۷۵ ،۸۳ ،۸۵ :

ؼكمٍهك۸۳ :

قم ۹۰ :

ؼو وىاق۸۰ :

والمان م٬ا۰۰۷ :٦

ؼیابان  ۴۱جیك۸۰ :

والمان ملل۰۳۳ :

ؼیابان میكيه۴۳ :

وىؿ۸۵ :

ؼیابان بهٍث۰۰ :

ویین۰۳۱ :

ؼیابان ویكمن۰۳ :

ٌكکث ملی و٩ث ۰۴۳ ،۰۰۴ :

ؼیابان ٌاهپوق۰۰ :

ٌیکاگو۰۰۹ ،۰۰۴ :
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٠كبىحان و١وؾی۰۰۵ :

کحابؽاوه ملی يوك ن،۴۸ ،۴۳ :

٨ك وىووووه،۸۹ ،۸۸ ،۸۳ ،۸۵ :

،۰۳۰ ،۰۴۴ ،۰۰۴ ،۸۴ ،۳۰

۰۱۳ ،۹۰

۰۷۴ ،۰۷۱

٬مميه۴۵ ،۰۳ :

کكز۰۰ :

۸۰ : ٬

کوچه پلۀ ووقملؼان۰۴ :

٬ىات وك مليك ٔ٬ىات میوكل

کوچه ٌهیؿ ظیؿقی۰۴ :

٠یىی مليكٓ۰۴ :

کوچه لبجٍىه۰۴ :

٬ىات میكل مووی۴۵ :

کوچۀ وحٝا لىلٙىه۴۳ :

٬ىؿهاق۸۵ :

گیین۸۱ :

کابل۸۵ :

لىؿن۰۱۳ :

کاقؼاوه ٬ىؿ کهكيمک۸۷ :

مصله ٌوق ی ملی۰۳۹ :

کاقؼاوه ک كيوثووالی لهیوه:

مؿقوه میه لؿمله۹۷ ،۸۱ :

۸۷

مؿقوه قٌؿيه۸۷ :

کاقم وىك ی میكل مووی۰۳ :

مك ؾجپه۰۰ :

کاٌان۸۰ ،۸۱ ،۷۰ :

مىصؿ میه لؿملوه،۹۷ ،۸۱ :

کحابؽاوه مصله۰۱۳ :

۰۱۰ ،۰۱۰ ،۰۱۱ ،۹۸

کحابؽاوه ملک۸۰ :

مىصؿ شام۹۸ ،۰۴ :ٟ
مىصؿ وك ز ل لک۹۸ :
مىصؿ  ٠ؿ لله ؼان۰۴ :

فهزستها

مىصؿ ٠یىی ؼان۰۰ :
مىصؿ میكل مووی۰۴ :
مولوی۹۷ :
میؿ ن بهاقوحان۰۰۸ :
میؿ ن مىیكيه۴۳ :
وٙىم۸۰ :
ویويوقک۰۷۰ :
م ٌیىگحه ؾی وی۰۳۱ ،۰۰۹ :
مل قت مووووق ؼاقشوووه،۰۵۱ :
۰۷۰ ،۰۳۹
مل قت ٨كهىوووووگ م قٌووووواؾ
ویمی۰۳۰ :
هك ت۸۷ ،۸۵ :
هىؿموحان۸۵ ،۷۳ :
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گروهها

٥٨ان۸۵ :
پهلووووووووی،۰۵۱ ،۰۰۱ ،۳۳ :
۰۳۳ ،۰۵۷
شام١ه ملل۰۷۵ :
ؼاوؿ ن وحٝا مليكی۰۵ :
ؼاوؿ ن ٩٤اقی۸۰ :
ؼاوؿ ن ووبؽث۰۵۷ :
ِو٨یان۳۰ ،۵۹ ،۵۳ :
٬اشوواق،۰۰ ،۰۹ ،۰۷ ،۰۳ ،۰۴ :
،۸۰ ،۵۹ ،۵۳ ،۳۳ ،۳۰ ،۴۹
،۰۰۰ ،۰۱۳ ،۰۱۰ ،۸۷ ،۸۵
۰۳۹
ٍ٬٭ايی۰۷۵ :
مح٩٭یه۰۷۵ :
مىل اوان۹۰ ،۸۸ :
و ١ث للهی۳۵ :

فهزستها

کتابها

وىاؾ جاقيؽی ؼاوؿ ن ٩٤واقی:
۸۰
ِول جّو۰۳۰ :٦
ؼاوؿ ن وحٝا مليكی۰۴۳ :
لبؿب الوك ق۰۳۰ :
وكووٌث بٍك۰۰۰ :
وه وال ؾق ؾقباق يك ن۴۳ :
٠ك٨وووان لعووو،۰۳۱ ،۰۴۹ :٫
۰۳۳ ،۰۳۴ ،۰۳۰
٬كآن،۹۰ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۵۳ :
،۹۳ ،۹۵ ،۹۳ ،۹۴ ،۹۰
۰۳۰ ،۰۳۱
وٝكی جاله به جّو ٦م ٠ك٨وان:
۰۰۰
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