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ُهم
َ
ّیه انار الله ُبرهان  فهرست اسامی سالطین قاجار

در  مدفن

 خواجه ربیع

  عمر

چهل و دو 

 سال

  رحلت

 ۱۱۳۹سنۀ 

ت سلطنت
ّ

  مد

 شش سال

  ُجلوس

 ۱۱۳۳سنۀ 

  والدت

 ۱۰۹۷سنة 

السلطان 

 فتحعلیخان

  مدفن

حضرت 

 عبدالعظیم

چهل   عمر

 و پنج سال

  رحلت

  ۱۱۷۲سنۀ 

ت سلطنت
ّ

  مد

 هشت سال

  جلوس

  ۱۱۶۴سنۀ 

  والدت

 ۱۱۲۷سنۀ 

  حسن محّمد

 شاه

  مدفن

 استراباد

  عمر

بیست و 

 هفت سال

   رحلت

 ۱۱۹۱سنۀ 

ت 
ّ

   سلطنتمد

 هفت سال

   جلوس

 ۱۱۸۴سنۀ 

   والدت

 ۱۱۶۴سنۀ 

 شاه حسینقلی

ملقب به 

 جهانسوزشاه 

نجف   مدفن

 اشرف

پنجاه   عمر

و شش 

 سال

   رحلت

 ۱۲۱۱سنۀ 

ت سلطنت
ّ

  مد

 هیجده سال 

   جلوس

 ۱۱۹۳سنۀ 

   والدت

 ۱۱۵۵سنۀ 

شاه  محّمدآقا 

 مرحوم 

  عمر قم  مدفن

شصت و 

چهار سال 

 وچهار ماه

  رحلت

 ۱۲۵۰سنۀ 

ت سلطنت
ّ

   مد

سی و هشت سال 

 و پنجماه

در  جلوس

 طهران 

 ۱۲۱۲سنۀ 

   والدت

 ۱۲۸۵سنۀ 

فتحعلی شاه 

 مبرور

در  مدفن

 مشهد مقدس

چهل   عمر

و پنج سال 

 و شش ماه

در  رحلت

 خراسان 

 ۱۲۴۹سنۀ 

   والدت  

 ۱۲۰۳سنۀ 

نایب الّسلطنه 

عباس میرزای 

 مرحوم

چهل   عمر در قممدفن 

و یکسال و 

 یازده ماه

   رحلت

 ۱۲۶۴سنۀ 

   مدت سلطنت

چهارده سال و 

 سه ماه

   جلوس

 ۱۲۵۰سنۀ 

  والدت

 ۱۲۲۲سنۀ 

شاه طاب محّمد

 ثراه
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 ]۲صفحۀ [

 ظمیسلطنت ُع 
شاه بن ولیعهد عّباس میرزا ابن خاقان محّمدصاحبقران بن  شاه ناصُرالدینالسلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان 

 محّمدخان بن  ولیخان بن مهدی محّمدقلیخان بن  شاه بن سلطان فتحعلیخان ابن امیرشاه حسنمحّمدشاه بن سلطان  فتحعلی شاه بن حسینقلی

ه مل
ّ
د الل

ّ
 ه و دولتهکقلیخان قاجار خل

 

د همایون
ّ
  تول

ر سنۀ ی شب سه
ّ

  هزار و دویستکشنبه ششم صفر المظف
ّ

ی الله علیه و آلهسة النبویّ و چهل و هفت من الهجرة المقد
ّ
 ة صل

 

  لوس همایون بر تخت سلطنتُج 

 لطنه تبریزهزار و دویست و شصت و چهار در دارالّس کی سنۀم ّر کال المشنبه هیجدهم شهر شّو کروز ی
 

  ناصری ۀبر تختگاه سلطنت در دار الخالف کجلوس مبار 

تمام است باالستقالل مع  چهل و هفت ساله الحال کهزار و دویست و شصت و چهار  ۀقعدة الحرام سنال ذی در شب شنبه بیست و دوّیم شهر

 فرمایند ة و العظمة و االجالل سلطنت و جهانبانی میکالشو

 

  ابناء سلطنت

ه اقباله العالی  مستطاب اشرف امجد واال شاهنشاهزادۀ اعظم ولیعهد جاویدمهد دولت علّیه نّواب -
ّ
ین میرزا ادام الل

ّ
رالد

ّ
 مظف

 
ّ
د روز جمعه چهاردهم شهر جمادی الث

ّ
سةکی سنۀانیه تول

ّ
 هزار و دویست و شصت و نه من الهجرة المقد

 الّسلطان دولت علّیه امجد اشرفمستطاب  نّواب -
ّ

ه اقباله العالی  واال ظل
ّ
 سلطان مسعود میرزا ادام الل

د یوم بیستم شهر صفر
ّ
ر سن تول

ّ
 هزار و دویست و شصت و شش من الهجرةکی ۀالمظف

ه اقباله العالیکوزیر جنگ   بیرکامیر السلطنۀ دولت علّیۀواال نایب امجد اشرف  مستطاب نّواب-
ّ
 امران میرزا ادام الل

د روز نوزدهم شهر ذی
ّ
 هزار و دویست و هفتاد و دو من الهجرةکی سنۀقعدة الحرام ال تول

ین میرزا اشرف واال نّواب-
ّ

  ساالرالسلطنه نصرة الد
ّ
د روز دوشنبه سیزدهم شهر جمادی الث

ّ
 یکهزار و دویست و نود و نه سنۀ انیةتول

 ۱۳۰۱ ۀتولد روز پنجشنبه شانزدهم ربیع الثانی سن رضا میرزا رکن السلطنهمحّمداشرف واال  نّواب-

ولهاشرف واال حسینعلی میرزا یمین  نّواب-
ّ

د دوشنبه شانزدهم محرم الحرام سنۀ  الد
ّ
 ۱۳۰۸تول

د شب پنجشنبه هیجدهم شهر ذی القعدة الحرام سنۀ  اشرف واال نّواب-
ّ
 ۱۳۰۸سلطان احمد میرزا عضدالّسلطنه تول

د شب سهمحّمداشرف واال  نّواب-
ّ
انی سنۀ  تقی میرزا عین الّسلطنة تول

ّ
 ۱۳۱۰شنبه هفتم جمادی الث
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 های سلطنت نواده

 واال ولیعهد امجد اشرف مستطاب نّواباوالد 

   علی میرزا محّمدلطنه واال اعتضاد الّس  نّواب-
ّ
 ۱۲۸۹ سنۀد یوم چهاردهم ربیع الثانی تول

  لطنهمنصور میرزا شعاع الّس  کواال مل نّواب-

 واال ابوالفتح میرزا نّواب-

  واال ابوالفضل میرزا نّواب-

 

 الّسلطان نّواباوالد 
ّ

 اشرف واال ظل

ولهواال جالل  نّواب-
ّ

د در سلطان الد
ّ
 ۱۲۸۵ سنۀحسین میرزا تول

 واال هرمز میرزا نّواب-

 واال سلطان محمود میرزا نّواب-

 واال امیر تیمور میرزا نّواب-

 واال سلطان فریدون میرزا نّواب-

 

 اشرف امجد واال نایب الّسلطنهمستطاب  نّوابوالد ا

  واال نّواب-
ّ
 ۱۳۰۹ سنۀانی سلطان ملک میرزا تولد در روز هشتم شهر ربیع الث

 

ولهجالل مرحوم اوالد 
ّ

 الد

 واال مهدیقلی میرزا نّواب-

 

  بنات سلطنت

ولهعلیه عالیه  نّواب-
ّ

 ۱۲۷۰تولد در سنۀ   افسر الد

ولهعلیه عالیه عصمة  نّواب-
ّ

د در   الد
ّ
 ۱۲۷۲ سنۀتول

د در   علیه عالیه والیه نّواب-
ّ
 ۱۲۷۰ سنۀتول

د در   ضیاء السلطنه علیه عالیه نّواب-
ّ
 ۱۲۷۲ سنۀتول

د در   علیه عالیه بانوی عظمی نّواب-
ّ
 ۱۲۷۱ سنۀتول

ولهعلیه عالیه فروغ  نّواب-
ّ

د در   الد
ّ
 ۱۲۷۹ سنۀتول

د در   کعلیه عالیه ایران الملو نّواب-
ّ
 ۱۲۹۸ سنۀتول
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ولهعلیه عالیه اختر  نّواب-
ّ

د در   الد
ّ
 ۱۲۹۸ سنۀتول

د در   لطنهعلیه عالیه فرح الّس  نّواب-
ّ
 ۱۲۹۹ سنۀتول

د در   لطنهعلیه عالیه تاج الّس  نّواب-
ّ
 ۱۳۰۱ سنۀتول

د در   لطنهعلیه عالیه شرف الّس  نّواب-
ّ
 ۱۳۰۳ سنۀتول

د در سنۀ   الّسلطنه علیه عالیه عّز  نّواب-
ّ
 ۱۳۰۸تول

 

  اخوان سلطنت

 امیرنویان  آرا کمل واال عباس میرزا نّواب-

وله عبدالّص  نّواب-
ّ

 امد میرزواال عّزالد

وله  نّواب-
ّ

 تقی میرزا محّمدواال رکن الد

 

 ]۳[صفحۀ 

  اخوات سلطنت

ولهه عّزة علّیه عالیّ  نّواب
ّ

 الد

ولهعزیز  هعالیّ  علّیه نّواب
ّ

 الد

 

 اوالد خاقان مغفور

ولهعضد واال  نّواب
ّ

 سلطان احمد میرزا الد

 هادی میرزا محّمدواال  نّواب

 امیر نویان حکمران شاهرود و بسطام  میرزا واال جهانسوز نّواب

 

 سلطنت ارشد امیرزادگان عظام بنی اخوان

 اس میرزا ملک آراواال عبّ  نّوابولد   تومان امیر  میرزا محّمد نّواب

وله نّوابولد   امیر تومان  عین الملک علینقی میرزا نّواب
ّ

 واال رکن الد

وله نّوابولد   امیرزادۀ نصرالله میرزا
ّ

  رکن الد

 ولد   الله میرزاامیرزادۀ اسد
ً
 ایضا

  نّوابرزادۀ محمود میرزا ولد امی
ً
 ایضا

وله واال عّز  نّوابولد   امیر تومان  لطنه حسینقلی میرزاعماد الّس  نّواب
ّ

  الد

وله واال عّز  نّوابولد   جوادان حضورآامیرزادۀ قهرمان میرزا 
ّ

 الد
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 ماضیه سنۀاز قرار   رامکسایر شاهزادگان 

وله بدیع الملک میرزا نّواب
ّ

 والی عراق  امیر تومان  عماد الد

وله ابوالفتح میرزا موید نّواب
ّ

 والی مملکت خراسان  تومان امیر  الد

 میرزای امیرآخور  حسین محّمد نّواب

وله انوشیروان میرزا نّواب
ّ

 حکمران سمنان و دامغان  تومان امیر  ضیاء الد

وله عبدالله میرزا نّواب
ّ

 والی لرستان  تومان امیر  حشمت الد

وله ساسان میرزا نّواب
ّ

 تومان امیر  حاجی بهاء الد

وله کیومرث میرزا نّواب
ّ

 والی استراباد و گرگان  عمیدالد

وله  نّواب
ّ

 میرزا اسمعیلمعز الد

 لطنه روح الله میرزانصرة الّس  نّواب

 والی عربستان  امیرتومان  حاجی حسام الّسلطنه ابوالّنصر میرزا نّواب

وله حاجی سلیمان میرزا نّواب
ّ

 امیر تومان  شعاع الد

 پیشکار حضرت ولیعهد  امیرتومان  فرمانفرما عبدالحسین میرزا نّواب

 حاجی سهام الملک مهدیقلی میرزا نّواب

وله سلطان  نّواب
ّ

 ژنرال آجودان مخصوص حضور مبارک  میرزا محّمدسیف الد

 خسه سردار عسا کر حاکم خمسه و  امیر تومان  امیر خان سردار وجیه الله میرزا نّواب

وله نّواب
ّ

 امیر آخور حضرت ولیعهد  امیر تومان  سلطان عبدالمجید میرزا عین الد

وله عبدالعلی میرزا نّواب
ّ

 امیر تومان   معتمد الد

ولهسلطانحسین میرزا نیّ  نّواب
ّ

 حکمران نیشابور و سبزوار و سروالیت و غیره  امیر تومان  رالد

ولهمحّمد نّواب
ّ

 ولد مرحوم مهدیقلی میرزا  حسن میرزا معتضد الد

ولهحسن محّمد نّواب
ّ

 پیشخدمت حضور همایون  امیر تومان  میرزا معتضد الد

عرا
ّ

 عبد الحسین میرزای شمس الش

 السلطان  میرزاابوالفضل حاجی 
ّ

 ولد مرحوم ظل

 ولد مرحوم جهانشاه میرزا  حاجی جهاندار میرزا

 ولد مرحوم سیف الله میرزا  حاجی نصرالله میرزا

 حاجی فریدون میرزا

 باشی امام ویردی میرزای کشیکچی خلف مرحوم  امیر تومان  حسین میرزای حشمة الّسلطنهمحّمدحاجی 

وله طنهمهدی میرزای موّید الّس محّمدحاجی 
ّ

 پسر مرحوم موّید الد

ین میرزا
ّ

 رضا میرزامحّمدپسر مرحوم   حسام الد
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وله
ّ

 نادر میرزا ولد مرحوم اردشیر میرزای رکن الد

 ولد مرحوم خانلر میرزا  سرتیپ اول  میرزا محّمدعلی

   سرتیپ  اکبر میرزا
ً
 ولد مرحوم ایضا

   سرتیپ  غالمحسین میرزا
ً
 ولد مرحوم ایضا

وله  اسحق میرزا
ّ

 ولد مرحوم رکن الد

 خلف مرحوم سیف الملوک میرزا  سرتیپ اّول  میرزایحیی 

وله  سرتیپ اّول  منصور الّسلطنه میرزاامیرزادۀ مرتضی قلی 
ّ

 ولد مرحوم عماد الد

ین 
ّ

   سرتیپ اّول  میرزاجالل الد
ً
 ولد مرحوم ایضا

  مولد مرحو  میرزاامیرمجدالدین 
ً
 ایضا

وله  مشکوة میرزاسلطان ابراهیم 
ّ

 ولد مرحوم   الد
ً
 ایضا

 ولد مرحوم   میرزا اسمعیلسلطان 
ً
 ایضا

 ولد مرحوم   میرزا اسحق
ً
 ایضا

وله  میرزاباقر محّمد
ّ

 ولد مرحوم معزالد

   میرزافضل الله 
ً
 ولد مرحوم ایضا

   میرزاکاظم محّمد
ً
 ولد مرحوم ایضا

   میرزاجعفر محّمد
ً
 ولد مرحوم ایضا

 ولد مرحوم   میرزاقربانعلی 
ً
 ایضا

وله میرزا  سرتیپ اّول  شجاع نظام میرزاارسالن 
ّ

 ولد مرحوم شجاع الد

   سرتیپ اّول  میرزاامیرارصالن 
ً
 ولد مرحوم ایضا

 ولد یحیی میرزا  میرزایس ادر

   میرزاعلی محّمد
ً
 ولد ایضا

 ولد ارسالن میرزا  میرزاکاظم  محّمد

 ولد حاجی نصرالله میرزا  میرزاعلی محّمد

   میرزاحسنعلی 
ً
 ولد ایضا

 ولد مرحوم خسرو میرزا   علی میرزای مشکوه الملکمحّمد

 ولد مرحوم جهانگیر میرزا  میرزاحاجی مسعود 

   میرزاحسین محّمدحاجی 
ً
 ولد مرحوم ایضا

وله  میرزاامران ک
ّ

 ولد مرحوم معین الد

 
ّ

 و غیره و غیره نّواب  میرزاین جالل الد
ً
 ایضا
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 ]۴[صفحۀ 

 و آقایان ایل جلیل قاجارو خوانین قاجار   شاهزادگان و امراء
 اکرم

ّ
 وزیر حضور همایون هستند  عضد الملک  که در ادارۀ جناب مستطاب اجل

 

 ندخوانین قاجار منظور که در جزو  همشاهزادگان و غیر 

ولهد ولد مرحوم مویّ   سرتیپ  میرزاعلی محّمد - سرتیپ  شریف میرزا محّمد نّواب
ّ

ولهولد مرحوم معّز   سرتیپ  میرزاجعفر محّمد - الد
ّ

 محّمد - الد

- شجاع الدین میرزا - حاجی سیف الله میرزا - عبد الّرحیم میرزا- حسین میرزامحّمد - فّرخ میرزا -شاهرخ میرزا - حبیب الله میرزا - صادق میرزا

ینجالل - اویس میرزاسلطان - میرزامهدی محّمد- میرزاابراهیم - میرزاحسینعلی 
ّ

 تقیخانمحّمد- حیدرخان سرتیپ- خان میرزاعیسی - میرزا الد

 حسنخانمحّمد- محمود خان- علی اصغرخان- عباسخان- اکبرخانعلی - سرتیپ

 

 بنی اعمام قوانلو طایفۀ

 حسن خانمحّمد- علیخانمحّمد- قلیخانمحّمد- خان اسمعیلمحّمد- حاجی مصطفی خان- خان حسینغالم- رئیس و سرتیپ خان اللهخلیل 

 

 خانیحاجی مهدیقلی طایفۀ

- قاضی  قلیخان محّمد- سرتیپ  ناصر خانمحّمد- قلیخان محّمد- رتیپعلیخان س- و سرتیپ رئیس قلیخاننجف- میرپنجه قلیخانحسین

 خانمحّمدعلی - خانیوسف- خاننسلیما- خانکاظم- خان اللهعبد- انخصادق- سرتیپ  خانسلیمان

 

 قزل ایاغ طایفۀ

 قاسمخانمحّمد- خانقربان - غالمرضا خان- خانمحّمدعلی- خان صادقمحّمد- خان اللهنور - رئیس احمدخان- سرتیپ  حسینخانمحّمد

 

و طایفۀ
ّ
 دول

ولهصادق محّمد- خان بهاء الّسلطنهمحّمد- رئیس و سرتیپ  حسینخانمحّمدحاجی 
ّ

 خان ابوالحسن- خانمحّمد– قاسمخانمحّمد- خان شهاب الد

- قاسمخانابوال- علیخانعبدال- خان عبدالباقی- علیخانمحّمد- خان محّمدمیرزا - سرتیپخان محّمد- خان اللهامان - رتیپس خان عباسقلی-

 خان محسن

 

ینعّز  طایفۀ
ّ

 لو الد

ه
ّ
 خانغالمحسن- رحیمخان– حسینخانغالم- کریمخانمحّمد– قاسمخانمحّمد- خان حبیب الل
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  شامبیاتی طایفۀ

علی-خان سرهنگ  سلیمان- خان ابراهیم- خان اللهحاجی حبیب - خان اللهخلیل - محمود خان- قلیخانامام- و سرتیپ رئیسنخان حسمحّمد

 خانمحّمد

 سپانلو  حاجی مشهدی طایفۀ

– حاجی علیخان-خان محّمدمیرزا–حکیم باشی  خانمیرزا باقر- خانرضامحّمد–ولد جارجی باجی   خانحسین-تیپ و ناظم خان سرطاهرمحّمد

 خان معتضد االطباءرضا-خان ناصر

 

 شاه بوداغلو طایفۀ

 خان اسمعیلمحّمد- احمدخان- خانمحّمدعلی- خان زمانمحّمد  حاجی- و سرتیپخان رئیس محمود

 

  قایخلو و غیره طایفۀ

 زیادلو خانمحّمدحاجی -تقی آقا محّمد-و سرهنگ رئیس خان  صادقمحّمد

 

 طایفۀ خزینه دارلو

 علیخانحسن-خان بدالحسین ع- اکبرخانعلی -خان ولی محّمد-سرتیپ و رئیس  قلیخانمحّمد

 

 طایفۀ کرلو

 عّباس خان- علیخانمحّمد-خان بنی - علیخانلطف

 

 سایر

 سیصد و پنجاه نفر  خوانین و آقایان قاجار

 

 تحویلدار وسایل و غیره 

 احمدخان نایب-یساول باشی امیرخان -تحویلدار و سرتیپ  خان اللهفرج 

 

 یساوالنسایر 

 هفت نفر 
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]۵[صفحۀ   

  دولت ۀدایر 
 امین الّسلطان آقا میرزا علی اصغرخان  ایران ۀجناب مسطاب اشرف امجد اّجل اکرم افخم صدر اعظم دولت علیّ 

ورای 
ّ

یاستبرای دولتی کمجلس محترم دار الش   جاللتمآبجناب  بر
ّ

  اکرم اجل
ّ

 ولهامین الد

ورای  اسامی وزراء
ّ

 ۀماضیّ  ه است و تغییری نکرده فقط از سنۀماضیّ  شاهزادگان معظم و غیرهم از قرار سنواتاز  بریکعظام و اعضای فخام دارالش

  از قرار ذیل است اند شده ه عضویت این مجلس محترم نایلاشخاصی که تازه ب ۱۳۱۲تا هذه الّسنۀ یونت ئیل  ۱۳۱۱ ئیالن ئیل

 اعتماد حضور مستوفی اّولجناب میرزا سّید علی 

 

 وزارت جلیلۀ جنگ
 از مناسب و غیرهخیر اسامی و سایر تفاصیل أاز قرار صورتیکه از وزارت لشکر داده شده تقدیم و ت

یادی    عهاست مطالاگر کم یا ز
ً
 از وزارت لشکر سئوال نماید ادارۀ وزارت انطباعات مسئولیت ندارد کننده مستقیما

 

 قشون ظفرنمون دولت علیّ کبیر وزیر جنگ و رئیس کلطنه امیرواال نایب الّس  امجد اکرم مستطاب اشرف نّواب
ّ

خانه که از توپخانه و قورخانه و زنبورل

 نظام و خارج نظام  و پیادهو غیر نظام  نظام و افواج قاهره و سواره

 نظام الملک وزیر لشکر
ّ

 جناب جاللت مآب اجل

 آجودا  العظام حسنخان  ءامیر االمرا
ّ

 امیر تومان  نباشی کل

 

ّیه  مجلس محاکمات وزارت جلیلۀ عسکر

وله نّواب
ّ

 رئیس محاکمات عسکرّیه  امیر تومان  واال حاجی بهاء الد

وله
ّ

 امیر تومان  جناب امیراالمراء العظام میرزا کریمخان منتظم الد

 مشیر لشکر  جناب حاجی میرزا ابوالقاسم

 سرتیپ اّول  کاظم خان

 سرتیپ زند  خانحسنمحّمدحاجی 

 سرتیپ افشار  خانعلی

 سرتیپ  خانعلیمحّمد

 جودا نباشینایب آ  میرزااحمد 

 نویسعلی اکبر لشکر میرزا
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وله  خان سرتیپ نصرالله
ّ

 نوۀ آصف الد

 سرتیپ توپخانه  خانحسن

 جودان مجلسسرتیپ فیروزکوهی آ  خانمسعودمیرزا 

 میرزا کلبعلی منشی 

 جودان باشییوسفخان نایب آ

   خانعسگر علی
ً
 ایضا

 اسمعیل مجّردمیرزا 

 

 عظام  رنویسانکلش و غیرهم کاب مبار کملتزمین ر  رکارباب قلم دفتر لش

 مدیر الّسلطنه لشکرنویس باشی و نایب وزارت جلیلۀ لشکر خان اللهنعمت  میرزا نصاب جاللتجناب 

 اعظمتقی وکیل لشکر جزو وزرای دربار محّمدحاجی میرزا  نصاب جاللتجناب 

 زو وزرای دربارجخان مجد االشراف  جناب میرزا حبیب الله

 جناب میرزا زین العابدین مستوفی نظام

 الله میرزا فضل ولد مرحوم حاجی  جناب میرزا علی

 جناب حاجب میرزا ابو القاسم مشیر لشکر جزو وزرای مجلس شوری

 میرزا علی ولد مرحوم میرزا موسی وزیر لشکر

 اعتضاد لشکرجناب میرزا محمود 

 جناب جناب میرزا حسنعلی معتمد لشکر

 کل دار سررشته لشکرنویسجناب میرزا عّباس 

 لشکرنویس علیخانمحّمدمیرزا 

 اشرف الملک حاجی میرزا اشرف خمسه

 ولد مرحوم میرزا نصرالله الهیجانی  میرزا حسینعلی

 خان مستشار لشکرمیرزا حسنحاجی 

 لشکرجناب حاجی میرزا سّید باقر صدیق 

 رضا تفرشیزاحاجی میر

 الحسینعبدمیرزا 

 نوری خان اللهعبد میرزاپسر مرحوم  لشکرنویسخان جعفرمیرزا 

 علی اعتماد لشکرمحّمد خان اعتماد لشکر پسر مرحوم میرزاممیرزا هاش

 پسر مرحوم میرزا یوسف   حسین لشکرنویسمحّمدمیرزا 

 علی اعتماد لشکرمحّمدخان عماد لشکر ولد مرحوم میرزا علیرضامیرزا 
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 ]۶[صفحۀ 

 اصغر لشکرنویس میرزا علی

 تفرشی تقیخانمیرزا سّید 

 حسین تفرشیمحّمدمرحوم میرزا میرزا علی اصغر خان پسر 

 خان پسر مرحوم حاجی میرزا اشرف تفرشی تقیمیرزا 

 خان معاون لشکرحسنمیرزا 

 قلی لشکرنویس عمید لشکراماممیرزا 

 احتشام لشکرخان لشکرنویس  عبدالکریممیرزا 

 حسین پسر مرحوم معین لشکرمحّمدجناب میرزا 

 میرزا سّید علی لشکرنویس نصیر لشکر

 میرزا مهدی علی آبادی

 میرزا حسین لشکرنویس 

واب  جعفرسّیدمیرزا 
ّ

 ولد مرحوم میرزا سّید کاظم وزیر الد

 الکریم لواسانیمیرزا عبد حاجی

 خزانه میرزا سّید حسین پسر مرحوم میرزا شفیع مستوفی

 میرزا زمان کردستانی

 قاسمخانمیرزا ابو ال

 خان لشکرنویس اسمعیلمیرزا 

 خان پسر مرحوم وزیر لشکرمهدیمیرزا 

 وزارت لشکر و لشکرنویس باشی منشیخان علیمیرزا 

 خان لشکرنویس پسر مرحوم میرزا رفیع خان قورخانهحسنمیرزا 

 سابق مخزن دار سررشتهمیرزا نصرالله لشکرنویس بهاء لشکر 

 ولد میرزا عبد الحمید لشکرنویس محّمدمیرزا 

 میرزا حسن خان برادر زادۀ مشیر لشکر حاجی 

 خان لشکرنویس فرجمیرزا 

 حسین نوریمحّمدمیرزا علی ولد میرزا 

 لشکرنویس فراهانی خانمحّمدمیرزا 

 میرزا مصطفی لشکرنویس ولد جناب وکیل لشکر

 لشکرنویس فراهانی احمدخانمیرزا 

 ناب میرزا شفیع لشکرنویس مدیر لشکرج
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 میرزا بزرگ خان لشکرنویس

 میرزا جعفر لشکرنویس

 لشکرنویس خان اللهمیرزا فتح 

 اسمعیلمیرزا حسن خان لشکرنویس ولد مرحوم میرزا 

 میرزا سّید احمد لشکرنویش تفرشی

 میرزا سّید رضا خان لشکرنویس

 کاظم خان لشکرنویس محّمدمیرزا 

 ولد آقا میرزا علی لشکرنویس  لشکرنویس خان اللهمیرزا فضل 

 لشکرنویس محّمدمیرزا 

 وکیل خانمحّمدبرادر میرزا   لشکرنویس احمدخانمیرزا 

 میرزا مصطفی لشکرنویس آشتیانی

 میر حسین خان لشکرنویس کاشانی

 میرزا یوسف خان لشکرنویس آشتیانی

 ناظم دفتر خان اسمعیلمیرزا 

 مرحوم حاجی میرزا اشرف تفرشی میرزا علی لشکرنویس ولد

 لشکرنویس اسمعیلمیرزا هدایت الله لشکرنویس پسر مرحوم میرزا 

 سابق فوج مخصوص دار سررشتهمیرزا احمد لشکرنویس 

 خان لشکرنویس ولد میرزا نصراللهمحّمدمیرزا 

 دار سررشتهمیرزا صادق خان 

 دار سررشتهمیرزا سّید عبدالله 

 دار سررشتهمیرزا سّید آقا 

 تفرشی دار سررشتهمیرزا مصطفی 

 دار سررشته محّمدمیرزا 

 انیکرک دار سررشتهحسین محّمدمیرزا 

 محّمدمیرزا سّید 

 انیخان کرکمحّمدمیرزا 

 الفتح خان لشکرنویسابومیرزا 
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ین دفتر لش سررشته  رکداران و محرر

 ولد میرزا احمد نوری  خان الله میرزا حبیب

 ساوجی محّمدحاجی میرزا 

 پسر مرحوم میرزا غالمحسین  دار سررشته علیخانلطفمیرزا 

 میرزا شفیع لواسانی

 علی نوریمحّمدمیرزا 

 میرزا محمود

 خانمیرزا حسن

 دار سررشتهمیرزا فرج الله 

 میرزا سّید علینقی

 میرزا صادق

 میرزا فتح الله

 تفرشی عبدالکریممیرزا 

 میرزا حسین خان پسر معاون لشکر

 الحسینمیرزا عبد

 دار سررشتهطهرانی  اسمعیلمیرزا 

 تفرشی دار سررشتهمیرزا یوسف 

 صّرهعلی شیرازی نزد امین محّمدمیرزا 

 

 داران توپخانه و قورخانه  سررشته

 توپخانه 

 میرزا سّید تقی

 میرزا عیسی

 میرزا علی

 توپچیان نظام جدید دار سررشتهمیرزا آقا 

 میرزا حسن ولد میرزا هادی

 میرزا ابراهیم

 یوسف کرمانی میرزا

 خان اللهمیرزا نصر

 میرزا علی آشتیانی
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  قورخانه

 رنویسکلش اشرفمیرزا 

 دار سررشتهمیرزا اسدالله 

 لشکرنویس دار سررشتهمیرزا علی اکبر 

 میرزا آقای آشتیانی

 

  خانهکزنبور 

 دار میرزا هادی سررشته

 

 وزارت جنگاداره دار االنشاء 

 دبیر لشکر و رئیس داراالنشاء نظام و غیر نظام خانمحّمدمیرزا  نصاب فخامتجناب 

 نظام باشی منشیجناب میرزا عیسی خان بنان لشکر 
ّ

 کل

 میرزا کلبعلی

 میرزا محمود خان منشی مخصوص دبیر نظام

 میرزا هدایت الله

 میرزا کاظم خان

 علی ولد حاجی میرزا عبدالکریم لشکرنویسمحّمدمیرزا 

 

 رکعزبان دفتر لش

 باشی  میرزا مهدی عزب

 برکمیرزا علی ا

 میرزا جعفر

 میرزا حسن

 
ً
 میرزا جعفر ایضا

 میرزا مختار

 میرزا آقا

 میرزا حسن

 قلیمحّمدمیرزا حسن برادر میرزا 
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 ین والیات آذربایجانمأمور 

 ]۷[صفحۀ 

  رنویسانکلش

 جناب میرزا محمود خان مشیر نظام

 لشکرنویسمیرزا سّید مرتضی 

 نظاممیرزا علی آشتیانی اعتماد 

 اظم خان موتمن لشکرکحاجی میرزا 

 بنان الّسلطنه اسمعیلجناب حاجی میرزا 

 میرزا احمد

 محّمدمیرزا 

 میرزا سّید موسی خان لشکرنویس معین نظام

 حاجی میرزا ابولحسن لشکرنویس کرکانی

 

 داران سررشته

 میرزا علیخان

 میرزا زین العابدین

 میرزا ابراهیم ولد حاجی میرزا یوسف

 ابراهیم گورانمیرزا 

 دار سررشتهمیرزا عبدالله 

 دار سررشتهمیرزا محمود 

 

  منشیان

 الملکخان مجیرمحّمدمیرزا 

 میرزا سّید رضا

 میرزا عبد الحسین خان

 میرزا احمد

 میرزا صادق

 میرزا مصطفی منشی

 

  خراسان ارض اقدس
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 علیخان ناصر لشکر و رئیس دفتر لشکر محّمدجناب میرزا 

 لشکرنویس احمدخانمیرزا 

 محّمدمستشار نظام ولد میرزا سّید 

 

  داران سررشته

 میرزا یوسف

 علیخانمحّمدمیرزا 

 

  فارس

 قوام لشکر باشی فارس رنویسکلش علیخانمیرزا لطف

  رنویسکمیرزا مصطفی لش

 

 وغیره  اصفهان

 علیخان لشکرنویسباشیمحّمدجناب میرزا 

 لشکرنویس محّمدمیرزا 

 میرزا ابوتراب لشکرنویس

 

 لرستان و بروجرد

 خان لشکرنویس ولد مرحوم میرزا کاظممحّمدمیرزا 

 

 عربستان

 لشکرنویس خان اسمعیلمیرزا 

 

 سمنان و دامغان

 حسنخان لشکرنویس ولد مرحوم میرزا رفیعخان

 

  عراق

 لشکرنویسی عراق مأمور دار سررشتهاحمدخان میرزا سّید 
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 خمسه 

 برادر معتمد لشکر دار سررشتهعلی میرزا 

 

 قزوین

 میرزا سّید ابراهیمخان لشکرنویس

 

  مازندران

 میرزا علیرضای لشکرنویس

 دار سررشتهمیرزا جعفر 

 

 گیالن

 ون دیوانامع  رنویسکمیرزا یوسفخان لش

 

 استرآباد

 لشکرنویس خان اسمعیلمیرزا 

 

  رمانک

 حبیب الله لشکرنویسمیرزا 

 دار سررشتهمیرزا عبدالله 

 

  رمانشاهانک

 نصیر لشکر  رنویسکعلی لشمیرزا سّید 

 لشکرنویس خان اسمعیلمیرزا 

 

 کردستان

 میرزا علی تقی کردستانی لشکرنویس

 

   همدان

 لشکرنویس محّمدمیرزا علی ولد میرزا 
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 و گلپایگان و کمره مالیر و تویسرکان و نهاوند

 لشکرنویسافالطون میرزا 

 

  احان نظاماء و جرّ اطبّ 

 یمباشی کل نظامکئیس االطباء حلقمان رمیرزا 

 افتخار الحکما یمباشی توپخانهکح محّمدمیرزا سید 

 دار االطّباء دار سررشتهمیرزا فرج الله 

 میزا شیخعلی سراج االطّباء

 

 اطّباء و جّراحان حاضر رکاب

 ین والیات صد و پنجاه و شش نفرمأمورو 

 

 صاحبمنصبان

 امراء نویان و سرداران و امراء تومان

 ی که سمت وزارت دارندئشاهزادگان عظام و آنهاشاهنشاهزادگان و 

ین میرزا
ّ

 نّواب اشرف واال شاهنزادۀ معظم ساالرالّسلطنه نصرةالد

 رضا میرزامحّمدنّواب اشرف واال شاهنشاهزاده رکن الّسلطنه 

 اّجل امیر نظام جاللتمآبجناب 

 امیر نویان  نّواب اشرف واال شاهزاده جهانسوز میرزا

 اّجل عزیزالّسلطان جاللتمآبجناب 

 

 سرداران 

 نّواب واال امیرخان سردار و حکمران والیات خمسه

وله سردار جاللتمآبجناب 
ّ

 ساعد الد

 باقر خان اکرممحّمداّجل  جاللتمآب جناب

وله سردار وزیر جاللتمآبجناب 
ّ

 وکیل الد

 افشار قورخانه و رئیس مخزن تدارکات عسکرّیه جناب امیراالمراء العظام آقاجان سردار
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 ]۸[صفحۀ 

 کرام که منصب امیر تومانی دارند سایر شاهزادگان و امیرزادگان

 ّجی نوشته میشودلهذا بترتیب حروف ته  تعّسر داشتکرد و  ب صحیح اسامی تولید بعضی اشکاالت میچون ترتی

وله
ّ

وله پسر مرحوم معتمد الد
ّ

 نّواب واال احتشام الد

وله 
ّ

 عّباس میرزا حکمران کاشاننّواب امیرزاده اعتضاد الد

 نّواب امیرزاده اعتضاد الملک فتحعلی میرزا

وله رئیس مجلس محاکمات عسکرّیه
ّ

 نّواب واال شاهزاده حاجی بهاء الد

 نّواب واال حاجی حسام الّسلطنه والی عربستان

وله والی لرستان و کمره
ّ

 نّواب واال حشمة الد

 یرزاحسین ممحّمدنّواب واال حشمة الّسلطنه حاجی 

وله سلطان 
ّ

 میرزا محّمدنّواب واال سیف الد

وله حاجی سلیمان میرزا
ّ

 نّواب واال شعاع الد

وله امیر تومان حکمران سمنان و دامغان
ّ

 نّواب واال شاهزاده ضیاء الد

 نّواب واال ظفر الّسلطنه عزیز الله میرزا

وله والی عراق
ّ

 نّواب واال شاهزاده عماد الد

 علینقی میرزا نایب االیالۀ فارسنّواب واال عین الملک 

وله سلطان عبد المجید میرزا
ّ

 نّواب واال عین الد

 نّواب واال فرمانفرما ساالر لشکر حکمران کردستان

وله فرمانفرمای مملکت خراسان و سیستانیّ نّواب واال مؤ
ّ

 د الد

 میرزا محّمدنّواب واال 

 حضور مبارکحسین میرزا پیشخدمت محّمدنّواب واال معتضد الّسلطنه 

وله عبدالعلی میرزا
ّ

 نّواب واال معتمد الد

وله حکمران نیش
ّ

 ابور و سبزوار و سروالیت و غیرهنّواب واال نّیر الد

 

 سایر امراء تومان

 ه ترتیب حروف تهّجی نوشته میشودکه نیز محض رفع ایراد و اشکال ب

 

 امیراالمراء العظام احتشام الّسلطنه امیر تومان

 العظام اعتماد نظام عّباسقلیخانامیراالمراء 
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وله میرزا عبد جناب امیراالمراء العظام
ّ

 والی مازندران خان اللهانتظام الد

وله 
ّ

 آذربایجان مأمورامیراالمراء العظام حاجی حسام الد

 حسام الملک والی کرمانشاهان جاللتمآبجناب 

 امیراالمراء العظام حشمة الملک حاکم سیستان

 صالنساری ا خان اللهمراء العظام رحمت االامیر جاللتمآبجناب 

 خان اللهباشی نصر امیراالمراء العظام زنبورکچی

 خان اللهامیراالمراء العظام ساعد الّسلطنه عبد

 جناب امیراالمراء العظام سعد الّسلطنه حکمران والیت قزوین

 حسنخانمحّمدسعد الملک  نصاب جاللتجناب 

وله یار 
ّ

 خان ایلخانی شادلو و حکمران بجنوردمحّمدامیراالمراء العظام سهام الد

 امیراالمراء العظام سهام الّسلطنه میرزا حسینخان

 امیراالمراء العظام شوکت الملک حکمران قاینات

 حاجی شهاب الملک جاللتمآبجناب 

 قاسمخان امیر تومانمحّمدجمع  صاحب جاللتمآبجناب 

 لعظام صارم الملک حسینقلیخانامیراالمراء ا

 امیراالمراء العظام صادقخان رئیس فوج اول توپچیان افشار آذربایجانی

 امیراالمراء العظام ضیاء الملک حسینقلیخان رئیس فوج توپچی همدانی

 خان قاجارمحّمدظهیرالّسلطنه میرزا  جاللتمآبجناب 

 علیخان ظفرالملکمحّمدامیراالمراء العظام 

 وزیر مختار مقیم سنپطرزبورغ  عالء الملک جاللتمآبجناب 

 پسر مرحوم کاظم خان  نقیخانامیراالمراء العظام علی

 طالش خان اللهامیراالمراء العظام عمید الّسلطنه نصرت 

 نصاب فخرالملک پیشخدمت مخصوص حضور همایون جاللت جناب

 و مازندران و خراسان بیگلر رئیس گمرک گیالن خان اللهاب میرزا فتح نص جناب فخامت

 دربار اطریش وینهاب قوام الّسلطنه وزیر مختار مقیم نص جاللت جناب

 ربار آلمانالّسلطنه وزیر مختار مقیم برلن د اب مؤیدنص جاللت جناب

 حسنخان پیشخدمت حضور حکمران قممحّمداب نص جناب جاللت

 سرتیپ سابق فوج شقاقی  قر خانابمحّمدامیراالمراء العظام 

 امیر تومان تقیخانمحّمدامیراالمراء العظام 

 صادقخان رئیس توپچیان اّول افشار محّمدامیراالمراء العظام 



  
 

22 
 

 تلگرافنص جاللت جناب
ّ

 اب مخبرالملک رئیس کل

 پیشخدمت حضور مبارک و فّراشباشی حضرت واال نایب الّسلطنه  خلوتنصاب مشیر جناب جاللت

 آذربایجان الملک رئیس گمرک معّز  جاللتمآبجناب 

وله میرزا کریمخان رئیس مدرسۀ مبارکۀ ناصری نظامینص جناب جاللت
ّ

 اب منتظم الد

 بیگلو قورتامیراالمراء العظام منصور الملک حسینقلیخان 

 اب نصرالّسلطنه ولیخاننص جناب فخامت

 نصرالملک رئیس دو فوج سربند و بزچلو امیراالمراء العظام

 تلگرافچی مخصوص خان اللهنّواب امیرزاده نصر

 نظام الّسلطنه جاللتمآبجناب 

 امیراالمراء العظام حاجی نظام لشکر

وله وزیر نظمّیهنص جناب جاللت
ّ

 اب نظم الد

  نصاب نظم الملک کنت دومنت جاللت جناب
ُ
 جنرال آجودان مخصوص حضور مبارک  رتف

 دارالفنون ۀنّیرالملک رئیس مدرسۀ مبارک جاللتمآبجناب 

 والی حکمران والیات ثالث جاللتمآبجناب 

 وزیر مختار مقیم پاریس  آقاالّسلطنه نظریمین نصاب  جناب جاللت

 

 
ً
 اند و نشان امیر تومانی نایل شده حمایلتبه و ر باشخاصی که  ایضا

 نّواب واال عماد الّسلطنه

 بشیر الملک شاطر باشی جاللتمآبجناب 

وله جاللتمآبجناب 
ّ

 فیلسوف الد

 مشیر نظام پیشکار قشون آذربایجان جناب میرزا محمود خان

 دبیر الّسلطنه امیر تومان خان اللهجناب میرزا نصر

 

 سرتیپان اّول

 های حضور همایون و ژنرال آجودان

 جنرال آجودان و پیشخدمت حضور همایون حسینخانغالمعمدة االمراء العظام 

وله سلطان ابراهیم میرزا جنرال آجودان حضور 
ّ

 همایوننّواب واال مشکوة الد
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 سرتیپان اّول 

 ]۹[صفحۀ 

 اند ه جزو توپخانه و سواره نوشته شدهسوای سرتیپان اّول ک

وله 
ّ

 حسن میرزامحّمدنّواب معتضد الد

وله  قلی میرزا منصور الّسلطنه نّواب مرتضی
ّ

 پسر مرحوم عماد الد

وله
ّ

ین میرزا پسر مرحوم عماد الد
ّ

 نّواب جالل الد

 نظامنّواب ارسالن میرزا شجاع 

 قاجار قوانلو قلیخانحسین

 نوۀ مرحوم صدر اعظم  میرزا عّباسخان

 خان افشارعبدالحسین 

 برادر ساری اصالن  قلیخانحاجی حسین

 کیخانز میرزا محّمدنّواب امیرزادۀ جالل الّسلطنه 

 مدیر نظام برادر جناب حاجی امین الّسلطنه خانمحّمد علی

 عطاء الّسلطنه خان اللهحاجی عطاء 

 علیخان ولد مرحوم اقبال الّسلطنه محّمد

 محمود میرزا منتظم الّسلطنه

 مستشار الوزارۀ خارجه احمدخانمیرزا 

 میرزا حسنخان انتظام الملک

 علیخان خازن الملک محّمد

 حاجی سرور خان آغاباشی اعتماد الحرم

 خان آغا بهرام

 اسکندرخان افغان

 خان پیشخدمت خاّصۀ حضورمحّمدآقا میرزا 

ولهمحّمد
ّ

 علیخان عماد نظام ولد مرحوم حاجی قنبر علیخان سعدالد

وله
ّ

 امیرزادۀ نصرالله میرزا سرتیپ اّول ولد نّواب واال رکن الد

 
ً
 امیرزادۀ اسدالله میرزا ولد نّواب ایضا

 
ً
 امیرزادۀ محمود میرزا ولد نّواب ایضا

 
ً
 امیرزادۀ رضا قلی میرزا ولد نّواب ایضا

 آجودان باشی آذربایجان  دران امیربهاپاشاخ حسین

 خان صاحب اختیارخانبابا
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 مهدیخان جهان بیکلومحّمد

وله
ّ

 جعفر قلیخان اعتضاد نظام ولد حاجی سعد الد

 کاظم میرزا پسر مرحوم عالمشاه میرزا محّمد

وله علیرضا خان
ّ

 ژنرال آجودان حضور همایون  صمصام الد

 ناظم دیوانخانه خان اللهفتح 

 حسام لشکر میرزا

 پیشخدمت خاّصه خانعبدالکریمسّید 

 میرزا حسنخان خازن لشکر رئیس مخزن تدارکات عسکرّیۀ آذربایجان

ولهمحّمدمیرزا 
ّ

 خان سرتیپ اّول توپخانه پسر فیلسوف الد

 میرزا حسینخان پیشخدمت و رختدار مخصوص

 اسمعیلحسین خان معروف به حاجی آقا محّمد

وله
ّ

 امیراصالن خان پسر حاجی صدر الد

 رحیمخان پیشخدمت خاّصه

 پسر حاجی عطاء الّسلطنه خان اللهعّزت 

 افتخار الملک غالمرضا خان

 میرزا مرتضی خان ولد مرحوم میرزا زین العابدین البرز

 علی آقا خان پیشخدمت حضور

 احتشام نظام

 علیخانحاجی میرزا عّباس

 بیوکخان برادر سردار اکرم

 حسنخان برادر سردار اکرممحّمد

 سلطان خواجهآغا 

 امیرحسینخان شجاع الّسلطنه پسر سردار اکرم

 کردستان مأمورخانبابا خان 

 میرزا موسی خان عمید نظام

 حاجی قلیخان جوانشیر

 صمصام لشکر حاجی رستمخان قاجار

 باقر خان ضرغام الملکمحّمد

 خانمحّمدشاهزاده آقا 

 علیخان سرتیپ فوج توپچیان اّول افشارمحّمد



  
 

25 
 

 کماندان توپخانه انابراهیمخمیرزا 

 ماکوئی علیخانولد مرحوم محب خان اسمعیل

 

 سرتیپان دّوم 

 اندکه جزو افواج و سواره نوشته شده سوای آنهایی

 

 خان اللهخان ولد میرعطاء  میرزا اسدالله

 میرزا حسنخان رئیس سابق پستخانۀ آذربایجان

 الملکحسنخان شجاع الملک ولد مرحوم عبدالقادر خان شجاع محّمد

 علی میرزامحّمد

 میرزا جواد خان

 میر سلیمان صارم الّسلطنه

 عربستانر میرزا حسنخان پسر میرزا محسن معاون دیوان پیشکا

 باشی منشیخان پسر میر سّید احمد محّمدمیرزا 

 حسن میرزامحّمد

 ولد مرحوم صّحاف باشی اسمعیلمیرزا 

 علیخان ولد مرحوم مهدیقلیخان امیر االمراءمحّمد

 حسینخان برادر سردار اکرم محّمد

 حسنخان محّمدحاجی 

 آقا خان ولد مرحوم سلیمانخان

 پیشخدمت خاّصه علیخانمیرزا سّید 

 
ً
 میرزا حسنخان ایضا

وله علیخانحاجی فضل
ّ

 نوادۀ مشیر الد

ین میرزا
ّ

 نّواب مجد الد

 خان اللهاسد

 برادر جناب بشیرالملک خان قلیعباس

 پسر جناب میرزا محسن معاون دیوان خانمحّمدمیرزا 

 نجفقلیخان پسر ظفرالملک

وله سردار محّمد
ّ

 حسینخان پسر ساعد الد

 مقیم پطرزبورغ شارژ دافرخان  اسحقمیرزا 
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 خان اللههدایت 

 کارگذار ساوجبالغ اکبرخانمیرزا علی 

 اصفهانی اکبرخانعلی 

 مرتضی قلی آقا سرتیپ خارج از فوج پنجم شقاقی

 

 سّیمسرتیپان 

 ندا در جزو سواره و افواج نوشته شده سوای آنهایی که

 ن میرزاانّواب کامر

 خان سرتیپ پسر مرحوم صدر اعظممحّمدمنتظم الملک میرزا 

 سرتیپ سرهنگ سابق فوج بهادران محّمدمیرزا سّید 

 علیخان پسر مرحوم رضا قلیخان قزوینی سرتیپ دّوممحّمد

 میرزا علیخان افشار

 هراتی خان قلی حیدر

وله قلیخانعلی
ّ

 پسر مرحوم حاجی بهاء الد

 هراتی قلیخانعّباس

 عّباسقلیخان پشتکوهی

 الریجانی خان اللهسیف 

 مهندس خان اللهمیرزا نصر

وله
ّ

 مصطفی قلیخان ولد مرحوم صمصام الد

 ]۱۰[صفحۀ 

 پسر برادر مرحوم آجودانباشی خان قلیحسین

ولهحیدر
ّ

 خان پسر مرحوم حاجی سعد الد

 خانعبدالکریممیرزا 

 میرزا حسینخان ولد مرحوم میرزا زکی

 کریم داد خان بجنوردی 

 یوسفخان سرتیپ سوارۀ افشار

 خان امیر تومانمحّمدخان ولد مرحوم میرزا  اسمعیل

 شیرازی علیخانحاجی فضل

وله
ّ

 علیخان ولد مرحوم نظام الد

 ماکوئی خان اللهنصر
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 ولد ابولفتح ایلخانی خان اللهحبیب 

 خان اللهاسد

 طالش خان اللهفرج 

 مرتضی قلیخان

 میرزا سّید علی اصغر کاشانی

 حسین آقای افشار

 حاجی حسنخان مباشر گمرگ همدان و کردستان

 میرزا حسینخان قاجار

 میرزا مسعود خان فیروزکوهی

 خانمیرزا علی داد

 نّواب بهمن میرزا

 میرزا مهدیخان کالنتر کرمان

 میرزا حسینخان

وله تقیخانمحّمد
ّ

 پسر موّید الد

 حکیم تقیخانمحّمد

وله اسحق
ّ

 میرزا ولد عماد الد

 سلطان حسین میرزا

 جان خان سرتیپآقا

ل خان خواجهآغا
ّ
 مکل

ین میرزا
ّ

 نورالد

 میرزا محّمداحمد میرزا ولد مرحوم حاجی 

 ان کّروسیقاسمخ

 خان افشارمحّمد

دار
ّ

 میرزا حسینخان سرحد

 پسر مرحوم ابراهیم آقای ماکویی خان اللهامان 

 مرتضی خان رئیس تلگرافخانۀ استرآباد

 آغا سلطان خواجه

 خانآقا حیدر

 میرزا عبدااله خان نائینی

 میرزا هادی خان نوۀ جناب صدیق الملک
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 میرزا حسنخان سرهنگ فوج خاّصه

 پیشخدمت معروف به شاهزاده حسینحسین میرزا  محّمدامیرزادۀ 

 الحکومة سابق ساوهعّباسقلیخان نایب 

 خان پسر ظفرالملکمحّمد

 حسینخان پسر مرحوم آجودانباشی توپخانه

 حسین میرزامحّمدامیرزادۀ 

 

 سرهنگان خارج از فوج 

  علیخانعبد ال -لبرضا خان ولد مرحوم امین نظامک
ً
مرحوم  ولد علیخان –جمشید خان ولد حاجی اردشیر خان  -حسنعلی میرزا  -ولد مرحوم ایضا

 خان اللهاسد  -لبعلیخان پسرمرحوم نظام الدولهک -مقام میرزا بزرگ خان پسر میرزا علی قایم -شقاقی خان اللهرحمت  -اکبرخان سرتیپ  علی

فتح الله میرزا زین  –جهان بیگلو  خان قلی خان ولد مصطفی عباسقلی –برادر مشار الیه  اکبرخانعلی  -نقیخانعلی -امیر اصالن میرزا -وئیکما

ولد مرحوم  علیخانحسین -هراتی علیخانحسین -علیخانعبد ال -مهدیخان افشار -سرهنگ سابق فوج هفتم شقاقی  قلیخانحسین –خان   العابدین

ر السلطنه پاشاخان خمسه -الریجانی ابراهیمخان -علیخانفضل
ّ

مرتضی  -غالمرضا خان مافی -ای مرهک قلیخانعلی -حسنخان دویرن محّمد -مظف

 قاسمخانابوال -ذوالفقار خان قاجار -هاشم خان -میرزا رضا خان -پسر مرحوم ایلخانی قلیخانحسین – کقلیخان ولد مرحوم حاجی بهاء المل

علیرضا خان پسر  -امیرخان سردار کالبی محّمدپسر  خان اللهعبد -محمود میرزا -حاجی قلیخان -خانبابا خان پسر حاجی فضلعلی -افشار

وله خان اللهاسد -صارم الّسلطنه قلیخانحسین
ّ

آقا خان سرهنگ ولد مرحوم  -حسنخان برادر مرحوم علیخان قزاق -پسر مرحوم حاجی سعد الد

 -زینیجدرخان محّمد -حسن خان نوادۀ جناب صاحبدیوان -قراگوزلو خان اللهفتح  -زین العابدین میرزا -میرزا علی اکبر -دنبلی قلیخانمهدی

ارمحّمدمیرزا 
ّ

عمید  خان اللهیحیی خان پسر نصرت  -خان امیر تومانمحّمداکبرخان پسر مرحوم  -خان کردستانیقلیخان ولد مرحوم میرزا غف

 الریجانی خان علیقنبر -مترجم مخصوص پسر مرحوم میرزا عیسی خان سرتیپ خان اللهبابا خان عبد -الّسلطنه

 

  نایبان آجودانباشی

 
ّ

حسنخان محّمد -قاسمخان -خانمحّمدابوال -سلطان مجید میرزا -ارسالن میرزا -یقباد میرزاکاحمد میرزا خلف مرحوم  -ین میرزاجالل الد

 -یوسفخان شقاقی  - خان اللهمیرزا فضل  -ناصرقلیخان  -میرزا علی آقا -مصطفی قلیخان خلف مرحوم منوچهر خان -قلیچخان  محّمد –فراهانی 

حسینخان نواده مرحوم حاجی هادیخان محّمد -نواده مرحوم فضلعلیخان اکبرخانعلی  -سلطان احمد میرزا -تمخان گرجیرس -غالمحسین خان 

باقرخان نواده  -آقا محّمد - موتخانیش -حسینخان پسر جمشید خانمحّمد -علیخان سرهنگ محّمدجعفرخان ولد مرحوم حاجی  -لوگجهان بی

میرزا سید  – علیخانحاجی شیر –خان پسر ادیب الملک محّمد – ]ناخوانا[پا... حسینخان  -غالمرضا خان بسطامی -علیخان محّمدحاجی 

 –مهدی بیک  –میرزا اسکندر خان  –خان احمدمیرزا کاظم خان پسر حاجی میرزا  –میرزا حسینخان  –قلیخان زرگر  –ابوالحسن خان نوری  –مهدیخان 

  -وهیکسّید حسنخان فیروز -قهرمانخان -علیخان –غالمرضا خان 
ً
میرزا عیسی خان ولد  -حسنخان ولد مرحوم علی قلیخان -سید حسینخان ایضا

 ...خان اللهسیف  -علیخان ولد هاشمخان محّمد -افشارمهدی خان  -خان افشارکبیو -مرحوم عبد الّرسول خان
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میرزا  -علیخان سرتیپ محّمدداود خان ولد  -افشار خان علیعبد ال -خان قلینجف -کولد مرحوم حاجی شجاع المل احمدخانمیرزا  -ولد ایضا...

حسینخان  -ندر خانکاس -علیخان سرهنگ محّمدولد مرحوم حاجی  اکبرخانعلی  -آقا لرخان پسر جبرئیل خان مسیحی -امیر خان -حسنخان

 -رندیکعلیخان  محّمد -مصطفی قلیخان قاجار -ای مرهکمرتضی قلیخان  -بسطامی خان اسمعیل -علی آقا ولد محمود آقا -خان اللهر کولد ش

 - علیخان ولد مرحوم حاجی میرزا صادقخان -مصطفی قلیخان کرمانشاهانی -قاسمخان مالیری -سقزی علیخان محّمدغالمحسین خان ولد 

غالم حسین  -لشکرنویس اسمعیلپسر میرزا  تقیخانمیرزا  - میرزا فضل الله فیروزکوهی -ضی قلیخان عراقیمرت -علیخان -حسینخان محّمد

ه -میرزا
ّ
وله  محّمد – حسین آقا ولد علی بیگ افشار -کیل الملکصادقخان منسوب مرحوم و -خان تفرشی اسد الل

ّ
سلیمانخان  –قلیخان پسر بشیر الد

 علیخان نایب آجودانباشی محّمدحاجی  –سرتیپ  قلیخاننایب آجودانباشی ولد مرحوم مهدی

 

  یاوران خارج از فوج

عباسقلی آقا ولد  -علیخان مرندی -ای وبهکباد خان اسمعیل -رضا قلیخان باغمیشه -خان ندر خان پسر جبرئیلکاس -یوسفخان -مرتضی قلیخان

 انیوسفخمحّمد -هراتی بیک جعفر قلیخان -هراتی خانمحّمدعزیز  -یوسفخان هراتی محّمد -مرندی کجعفر قلی بی -مرحوم بهاء الدین آقا

خان ولد مرحوم  مرتضی -خان قزوینی مرتضی قلی -ایضا خان اللهشکر -ای خسرو خان خمسه -خان گودرزیرجب -خان هراتیمحّمدعزیز  -هراتی

 خان جهان بیگلو ولد مرحوم اسمعیل خان اللهشکر -لطفعلیخان -کمرحوم جعفر قلی بی ولد کلی بیقعباس -خان سرتیپ دنبلی مهدیقلی

 

که در جزو افواج  نظامی از رتبۀ جلیل امیر تومانی تا درجۀ یاوری که نگارش یافته سوای آنهایی عظامصاحبمنصبان 

 سایر منصبی شرافتی و افتخاری دارند  نظام هستند سواره و پیاده قاهره و

م
ّ
 ین ایرانیمعل

 -علیمحّمدمیرزا  -عبدالحسین میرزا سرهنگ -علیخانمحّمد -میرزا عبدالوّهاب خان -خان سرتیپ دّومعلی اشرف  -کریمخان سرتیپ سّیم

 محمود میرزا -محسن خان

 

مین فرنگی از قدیم و جدید
ّ
 معل

مر موزیکانچی باشیموسیو  -ژنرال اندرنی
ُ
م پیاده نظاموداخ جنرال استُ  -لرِ موسیو مُ  -خانژنرال واگنر -ل

ّ
 -طسموسیو م -واتَر موسیو َه  -معل

م پیاده نظامکاپیتان کانرِ 
ّ
م مدرسهفالتا  -موسیو گبار موزیکانچی باشی پیاده نظام -لر معل

ّ
 شاسورآدف  موسیو ودل نایب اّول-معل

 

 صاحبمنصبان نظام 

 یکصد و شصت و نه نفر  طرح جدید اطریشی

 پانزده نفر  سرهنگ -

 ده نفر  درجۀ آنها یاور اّولی استهنگ که نایب سر -
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 یازده نفر  یاور دوّیم -

 چهل و دو نفر  سلطان -

 و نه نفرپنجاه   نایب اّول -

 هفده نفر  نایب دّوم -

 دوازده نفر  وکیل باشی رژیمان -

 

 مهندسین و مترجمین

  -محّمدنّواب  -احمدخان قاجار سرتیپ مهندس
ً
 سرتیپ مترجم علیمحّمدمیرزا  -حسن میرزا سرتیپ ایضا

 

  مدرسۀ مبارکۀ نظامی موسوم به ناصری

وله امیر تومان جاللت جناب بریاست
ّ

 نصاب میرزا کریمخان منتظم الد

 

مین
ّ
 صاحب منصبان و رؤساء و معل

وله
ّ

م کل مدرسه  جناب حاجی نجم الد
ّ
 -مدرسه آجودان اسلحه دار سرتیپ  میزا سّیدعلی اصغرخان -ناظم مدرسهو  سرتیپ  مرتضی قلیخان -معل

 منشی  خان میرزا زکی -منشی  میرزا هدایت خان -نماز مدرسه فاضل پیش  جناب شیخ احمد -سرتیپ کتابدار مدرسه  امیرزادۀ احمد میرزا

 

مین فرنگی 
ّ
 معل

م طّب   یدردکتر شن
ّ
م موزیکآئر  کّب موسیو  -معل

ّ
م فرانسه  دکتر ُمرِک - سرتیپ معل

ّ
 معل

مین 
ّ
 ایرانی شانزده نفرمعل

 

 شاگردان 

 پانزده نفر  شاگردان مهندس -

 سی و پنج نفر  شاگردان توپخانه -

 چهل و پنج نفر   شاگردان پیاده نظام -

 رپانزده نف  شاگردان طّب  -

اشی -
ّ

 ده نفر  شاگردان نق

ماتی -
ّ

 ده نفر  شاگردان مقد

 پانزده نفر  شاگردان موزیک -

 چهارده نفر  سرایدار -
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 توپخانۀ مبارکه

وله امیر تومان امیر توپخانۀ مبارکه جاللتمآبریاست جناب  و مارتبا
ّ

 امیراالمراء العظام نظام الد

 

 
ّ

 توپخانه عد
ّ

 ۀ نفرات کل

 هفت هزار نفر

 

  ءرؤسا

وله جاللتمآبجناب 
ّ

 توپخانه  نظام الد
ّ

 رئیس و امیر کل

ّیۀ توپخانه م
ّ
 پنج نفر  خدمتندغول و دخیل شاشخاصی که در کل

 توپخانه  ماد لشکرتمیرزا هاشم خان اع
ّ

م  خانجنرال واگنر -آجودانباشی  خان اسمعیلمیرزا  -لشکرنویس کل
ّ
ین میرزا -معل

ّ
مدیر   سیف الد

 آجودانباشی اکبرخانپسر مرحوم میرزا علی   رئیس میدان فرمانده و -سرتیپ اّول  ابراهیمخانمیرزا  -توپخانه

 

 نفرات افواج و طوایف 

 شش هزار و پانصد و چهارده نفر

 چهارصد و هشتاد و شش نفر  پیش سان و اطّباء و ارباب قلم و اصناف و سرایدار و موزیکانچی و شیپورچیان

 

 تشخیص افواج توپخانه

ّیۀ توپخانه صورت بسته شده است از دو تومان
ّ
 کل

 است که دوازده فوج است که به ترتیب فوجی و تومان بندی نوشته میشود تومان اّول عبارت از افواج و طوایف آذربایجانی

 

 افواج آذربایجانی

 سه هزار و یکصد و چهل نفر  از بابت تومان اّول

 دویست و شصت و هفت نفر  سرتیپ اّول ولد مرحوم اللهوردی خان امیر تومان رئیس سابق توپخانه تقیخانمحّمدبهارلو جمعی فوج بهادران 

 دویست و پنجاه و پنج نفر  علیخانتیپ دوّیم ولد مرحوم صفراّول بهارلو جمعی غالم حسین خان سرفوج 

وله سرتیپ اّولفوج بهادران افشار جمعی خس
ّ

 دویست و پنجاه و پنج نفر  رو خان نصرالد

 دویست و پنجاه و یک نفر  فوج اّول افشار جمعی صادقخان امیر تومان

 سیصد و هفتاد و هشت نفر  نجمعی حاجی شکورخان امیر توما فوج دوّیم تبریزی و اردبیلی

 دویست و شصت و نه نفر  اجی میرزا فرج خان سرتیپ دوّیمجمعی ح ارونقیفوج سّیم 
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 دویست و هفتاد و چهار نفر  فوج چهارم مرندی جمعی میرزا شفیعخان ساعدالملک سرتیپ اّول

 صد و هشتاد و هشت نفر  حسینخانمحّمدسرتیپی فوج پنجم خوئی ب

وله
ّ

 صدو نود و هشت نفر  فوج ششم لک جمعی نصرة الد

 دویست و چهل و سه نفر  ی و خمعی عسکرخان ضرغام الّسلطنهفوج هفتم شقاق

وله سرتیپ اّول خان اللهفوج هشتم خلخالی جمعی فتح 
ّ

 دویست و پنجاه نفر  فتح الد

 دویست و چهل و هشت نفر  خان سرتیپپسر بیوک خان اللهتح فوج مخبران جمعی میرزا ف

 

 سه هزار و سیصد و پنجاه و یک نفر  از بابت تومان دوّیم افواج عراقی

 دویست و پنجاه نفر  فوج خمسه جمعی یوسف میرزا سرتیپ

 پانصد و پنجاه نفر  و دوّیم خرقانی جمعی اصالنخان شهاب نظام امیر تومانفوج اّول 

 دویست و چهل نفر  سرتیپ کرمانشاهانی خان اللهفرج  آجودانباشی و خان اسمعیلفوج جدید خمسه و کرمانشاهانی و شّرائی جمعی میرزا 

 دویست و چهل نفر  تیپرفوج قزوینی جمعی علی اکبرخان س

 صد و شصت و هشت نفر  حسینخان پیشخدمت رئیس اصطبل توپخانه محّمد بریاستجمعی یحیی خان سرتیپ  بکشلوفوج افشار  

 دویست و پنجاه نفر  ی جمعی علیرضا خان سرتیپ اّولفوج کّروس

 یکصد و چهل نفر  ضیاء الملک امیر تومان قلیخانفوج همدانی جمعی حسین

 یکصد و پانزده نفر  توپچیان قراگوزلو جمعی نّواب عماد الّسلطنه حسینقلی میرزا

 یکصد و نود و سه نفر  حسینخان رئیس اصطبل محّمدتوپچیان نهاوندی جمعی 

 یکصد و پنجاه و چهار نفر  یسرتیپ و قلعه بیگ خان اللهعی سیف توپچیان مهندس مالیری جم

 یکصد و هشتاد و دو نفر  صاحبمنصبان بانضمامتوپچیان جدید طرح اطریشی 

 دویست نفر  جناب امیر نظام ابواب جمعیتوپچیان جدید کردستان 

 یکصد و بیست و پنج نفر  اصفهانیتوپچیان 

وله امیر تومانتوپچیان شیرازی و بوالویر
ّ

 یکصد و پنجاه نفر  دی جمعی حاجی عبدالحسینخان عطاءالد

 یکصد و پنجاه نفر  توپچیان بسطامی جمعی عّباس میرزا سرهنگ

 هفتاد و شش نفر  خان سرتیپمحّمدتوپچیان انزلیچی و اشرفی جمعی میرزا 

 سی و شش نفر  نآقا خا بسرهنگیتوپچیان زرندی 
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 توپخانه یعدد نفرات موجود

 پانصد و شصت و هشت نفر ارباب مناصب هستند

 ...شوند باقی که پنج هزار و هفتصد و یل ذیل تشخیص داده میصاز رؤسا و سرکردکان و صاحبمنصبان و ارباب قلم و اطّباء که از قرار تف

 ]۱۳[صفحۀ 

 تا بین و غیره هستند از این قرار است نوزده ...

 

 انضمام وکیل و سرجوقهتوپچی ب

 پنج هزار و هفتصد و چهل و دو نفر

 

یکانچی و شیپورچی  موز

 هشتاد نفر

 

 اصناف 

اد و نّجار و سّراج و خّیاط
ّ

 بیست و سه نفر  از حد

 

اء
ّ

 سرایدار و سق

 بیست و هفت نفر

 

 مستمّری بگیر

ای توپخانهاز اوالد صاحبمنصبان 
ّ
 پنجاه و چهار نفر  متوف

 

 اسامی صاحبمنصبان کل توپخانه

  حالت سرین مأموراز حاضرین رکاب مبارک و 
ّ

فین و مرخ
ّ
 صین خانهو متوق

 

 امراء تومان و سرتیپان اّول و دوّیم و سّیم

اصالنخان  -خان معتمد نظام امیر تومانحاجی شکور -هاب الملک امیر تومانحاجی ش جاللتمآبامین نظام امیر تومان جناب امیر االمراء العظام 

وله امیر تومان -شهاب نظام امیر تومان
ّ

منتظم الملک پسر مرحوم صدر  -حاجی میرزا فرج خان سرتیپ دوّیم -حاجی عبدالحسین خان عطاءالد

وله سرتیپ اّول -اعظم
ّ

قلعه بیگی  خان اللهسیف  -نه سرتیپ اّولحسینقلی میرزا عماد الّسلط -سرتیپ دوّیم تقیخانمحّمد -خسرو خان نصرالد

محسن خان سرتیپ  -عسکر خان ضرغام الّسلطنه -صادقخان امیر تومان -یوسف میرزا سرتیپ توپچیان خمسه پسر امیرالعظام امین نظام -سرتیپ
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م -اّول خرقانی
ّ

مان میرزا سرتیپ پسر نّواب واال قهر -ضیاءالملک امیر تومان قلیخانحسین -علیرضا خان سرتیپ کّروسی -بیوکخان سرتیپ مقد

وله
ّ

 خان اسمعیل -حسینخان سرتیپ برادر زادۀ مرحوم وزیر نظام -غالمحسین خان سرتیپ دوّیم پسر صفر علیخان -حسینخان سرتیپ سّیم -عّزالد

حاجی امیرخان سرتیپ اّول -آقای سرتیپ سّوم محّمد -علی اکبرخان سرتیپ قزوینی -حاجی شهریار خان سرتیپ اّول افشار -سرتیپ قوام نظام

خان محّمدمیرزا  -احمدخان سرتیپ آجودانباشی کرمانی -امیر خان سرتیپ موزیکانچیان -سرتیپ دوّیم خان اللهمیرزا عبد -پسر امین دیوان

باء
ّ

میرزا  -خان اللهاسد -قلیخانعّباس -خان اللهحاجی شکر -مصطفی خان سرتیپ پسر امین نظام -اسدالله میرزا سرتیپ -سرتیپ پسر ملک اط

حاجی علی  -حمزه خان مرندی -جعفر قلیخان سرتیپ -سرتیپ خان اللهمیرزا نور -رزا سرتیپییوسف م -آقا خان -عّباسخان -مصطفی خان

پسر جناب میرزا  -میرزا مهدی خان سرتیپ سّیم -سلیمانخان قاجار سرتیپ سّوم -قاجار خان اللهحاجی حبیب  -اصغر آقا سرتیپ لک

ین خان سرتیپ سّیم پسر مرحوم وزیر دفتر -قاجار سرتیپ سّیم خان اللهحاجی عبد -مخانقاسابوال
ّ

حسن خان سرتیپ سّیم پسر  -میرزا شهاب الد

 -سرتیپ خانمحّمدجان -رستمخان سرتیپ -آغا سلطان سرتیپ -رضا خان سرتیپ سّیم مالیری -میرزا علیخان سرتیپ سّیم -زنبورکچی باشی

 یحیی خان سرتیپ سّیم

 

 سرهنگان

 علیخانشیخ -لهوردی خانحسینخان سرهنگ بهارلو پسر ال -لومیرزا علیخان سرهنگ بهار -سرهنگ افشار خان اللهحبیب  -علی میرزامحّمد

 -آقاخان سرهنگ شقاقی -سرهنگ خوئی علیخانفتح -سرهنگ تبریزی علیخانمیرزا  -زین العابدین خان سرهنگ اردبیلی میرزا -سرهنگ افشار

 خان اللهفتح  -میرزا عّباس -کاظم میرزامحّمد -غالم حسینخان سرهنگ -حاجی علی اصغرخان سرهنگ شقاقی -پاشا خان سرهنگ شقاقی

حسن  -ن تفرشیمیرزا علیخا -خان اللهپسر مرحوم حاجی لطف  علیخانمحّمد -میرزا مهدیخان پسر مرحوم وزیر لشکر -خان اللهفتح  -قاجار

ل خان -میرزا هاشمخان -خانمحّمد -خانمحّمدمیرزا  -خان
ّ
وله -آغا مکل

ّ
 -پسر لسان الملک علیخانعبدال -میرزا حسنخان پسر جناب وکیل الد

رح حسنخان سرهنگ توپخانه ط -سرهنگ طالش خان اللهفرج  -علیخانعبدال -میرزا حسینخان -میرزا سّید علیقلی -عبدالباقی خان قراگوزلو

م مدرسۀ ناصری
ّ
 مأمورمیرزا حسینخان سرهنگ  -میرزا باقر پسر مهندس باشی -سرهنگ توپخانه طرح اطریشی علیخانمحّمد -اطریشی معل

 -ولیخان محّمد -باقر خانمحّمدحاجی  -هاشمخان -سرهنگ خان اللهامان  -حسنخان پسر مرحوم عمیدالملک -تحویلداری توپخانۀ خراسان

وله علیخانان خمسۀ کلبیوسفخ -عّباس میرزا
ّ

 قلیخانحسین -علیخان افشار -ناصر خان ولد حاجی شهاب الملکمحّمد -پسر مرحوم نظام الد

وله علیخانخانبابا خان ولد مرحوم حاجی قنبر  -ارونقی
ّ

 -میرزا رضای شیرازی -خان اللهفرج  -باقر خانمحّمد -غالمحسینخان تنکابنی -سعدالد

 حسن رضا خان کرمانی -ناصر خانمحّمد -صالح خانمحّمد -قلیخان همدانی -خان اللهنصر -میرزا رضای مازندرانی

 ]۱۴[صفحۀ 

هاشم خان  -محسن میرزا همدانی نایب آجودانباشی -میرزا سّید جواد -اصفهان مأمورمیرزا مهدی خان  - ذخیره مأمور قاسمخان -آقا خان زرندی

 بهارلو
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 نایبان آجودانباشی 

 چهارده نفر

 

 یاوران اّول و دوّیم

 پنجاه و چهار نفر

 

 ارباب قلم

 توپخانه پسر مرحوم اعتماد لشکر دار سررشتهمیرزا محمود 
ّ

باقی  -دار سررشتهمیرزا علی  -محّرر دفتر توپخانه دار سررشتهمیرزا حسن  -کل

 سی و چهار نفر  ان و ارباب قلمدار سررشته

 

 اطّباء و جّراحان 

 باقی -حسین آشتیانی اعتماد الحکماءمحّمدمیرزا  -حسین طبیب زرندیمحّمدمیرزا  -افتخار الحکماء حکیمباشی توپخانه محّمدمیرزا سّید 

 دوازده نفر

 

فای جدید ناصریاجزای 
ّ

 دارالش

 یازده نفر

 

 سایر ارباب مناصب

 چهارصد و نه نفر  از سلطان آجودان ونایب و غیره که در تمام افواج توپخانه هستند

 

 اصطبل توپخانه  ۀادار 

 پیشخدمت مخصوص حضور همایون  حسینخانمحّمدالعظام  و امیر آخوری امیراالمراء بریاست

 

 حاضر رکاب مبارک

 -یحیی خان نایب اّول -میرزا محمود مشرف -دار سررشتهمیرزا علینقی  -میرزا حسنخان امیرآخور -اصطبل نویس برات -میرزا علیرضا عماد لشکر

 جلودار -شش نفر  چی نعلبند و اخته -استاد حاجی علی نعلبند باشی -باشی بیطارکاظم خان نایب و  -علیخان تحویلدار -حسن بیک نایب اّول

 چهارده نفر
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 سایر والیات خمسه

نایب  -نایب اّول  علیخاننظر -نایب اّول  تقیخانحاجی  -نایب اّول  خان اللهفتح  -نایب اّول  خاناباب -ریش سفید و تحویلدار  ابراهیمخانمحّمد

 شانزده نفر  جلودار -هشت نفر  دوّیم

 

 مالیر

 شش نفر  جلودار -نایب دّوم  حسنخان -نایب اّول  رستمخان

 

 نهاوند

 هشت نفر  جلودار -نایب دوّیم  هادی بیک -تحویلدار  غالمعلی بیک -نایب اّول  آقا باباخان -نایب اّول  هاشم خان

 

 عراق

 شش نفر  جلودار -نایب دوّیم  خان اللهعلیخان و نور -نایب اّول  افراسیابخان

 

 ساوه

 دو نفر  جلودار -تحویلدار  زین العابدین بیک -نایب دوّیم  عنایت الله بیک -نایب دوّیم  هدایت الله بیک

 

 خراسان و قاین و سیستان

 جلودار هشت نفر -موسی خان نایب اّول -رشیدخان نایب اّول -مهدی خان رئیسمحّمد

 

 اصفهان

 جلودار دو نفر -نایب دوّیم نفر -حاجی قاسم نایب اّول

 

 شیراز

 پنج نفر  رجلودا -نایب اّول  گعنایت الله بی

 

 عربستان

 دو نفر  جلودار -نایب دوّیم  گزمان بی
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 لرستان

 دو نفر  جلودار -نایب دوّیم  گآقاخان بی

 

 کرمانشاهان

 شش نفر  جلودار -نایب اّول  محمودخان

 

 کردستان

 دو نفر  جلودار -نایب اّول  افراسیاب خان

 

 استرآباد

 دو نفر  جلودار -نایب اّول  ابدین بیگزین الع

 

 قورخانۀ مبارکه

وله سردار امیراالمراء جاللتمآبجمعی جناب  ابواب
ّ

 هفتصد و هفت نفر  العظام وکیل الد

 

 حاضر رکاب مبارک

 چهارصد و شصت و دو نفر

 

 معارف

 دویست و پانزده نفر

میرزا علی اکبرخان لشکرنویس  -بهاء لشکر لشکرنویس مخزن خان اللهمیرزا نصر -خان مستوفی قورخانه و ذخیره و انبار توپخانه میرزا مهدی

 افتخار لشکر

 

 غیره سرتیپان و

زین  -سرتیپ خان اللهعبد -علی اکبرخان سرتیپ سوار شاهسنون منصور نظام -د نظام سرتیپ قورخانهاالمراءالعظام غالمحسین خان مؤی عمدة

م مکانیک قورخانۀ مبارکه -غالم حسین خان -میرزا حسین خان -العابدین خان برادر جناب وزیر بقایا
ّ
 -میرزا رفیعخان سرتیپ -موسیو هروات معل

 سرتیپ علیخاننوروز
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 سرهنگان

میرزا  -مصطفی خان نایب آجودانباشی -میرزا سّیدحسین -میرزا حسینخان -خان علیشیخ -میرزا محسن -هاشمخان مباشر کارخانۀ آتشبازی

 قزوینی سرتیپطاهر خان و موسی خان نواده های مرحوم صدر اعظم نصیر خان محّمد -حسینخان قزوینی سرتیپ -مهدی نایب آجودانباشی

 ]۱۵[صفحۀ 

 یوسفخان نایب آجودانباشی -سّید علی اصغر خان

 

 دار سررشتهلشکرنویس و 

 میرزا علی اکبر -میرزا اسدالله -میرزا ولیقلی -میرزا نصرالله -میرزا اشرف

 

اشباشی
ّ

 حکیمباشی و نق

 میرزا مهدی ساعت ساز -میرزا عبدالّرحیم خان طبیب -حاجی میرزا رضا طبیب

 

 یاوران

 بیست و چهارنفر

 

 سلطان

 سه نفر

 

 اصناف و صنعتکار

 یکصد و بیست و چهار نفر

 -ده نفر  سوهانکار -ده نفر  دواتگر -بیست نفر  سّراج -پنج نفر  توپ ریز -دوازده نفر  ریخته گر -پانزده نفر  تفنگ ساز و پرداختگر و قنداق ساز

اد -ده نفر  نّجار -هفده نفر  چاشنی ساز
ّ

اش -ده نفر  حد
ّ

 ده نفر  لوله ریزگ-پنج نفر  نق

 

 قورخانه چی

 بیست و هفت نفر  یدویست و بیست نفر کارخانۀ فشنگ فلّز 

 

 معارف

م م
ّ
 نایب نفر -سلطان نفر -طهماسب خان ناظم کارخانه -کانیکیموسیو توپو معل
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 سایر

 بیست و سه نفر 

 

 والیات 

 دویست و چهل نفر

 

 آذربایجان

 بیست و هفت نفر  انضمام اصنافسایر ب -عارف بیست و چهار نفرم -سرتیپ سی و نه نفر خان اللهجمعی میرزا عبد

 

 اصفهان

 شش نفر  سایر -پانزده نفر  معرف -هفده نفر  جمعی میرزا حسینخان

 

 استرآباد

 نه نفر  سایر -نفر  سلطان -ده نفر  جمعی رضا سلطان

 

 بسطام

 دو نفر  چی قورخانه -نفر نایب -سه نفر  نایب کباقر بیمحّمدجمعی 

 

 خراسان 

 بیست و هفت نفر  اصناف و سرایدار بانضمامسایر  -پانزده نفر  معارف -سی و هشت نفر  جمعی ابوالقاسم بیک

 

 بروجرد و عربستان

 -صاحبمنصبان چهار نفر -شت نفرصادق بیک نایب همحّمدعربستان جمعی  -چی نفر قورخانه -بروجرد جمعی میرزا ابوالفتح خان یاور دو نفر

 چی چهار نفر قورخانه

 

 فارس

 سایر پنج نفر -معارف ده نفر -جمعی احمدخان سرتیپ پانزده نفر
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 کرمان

 سایر بیست و سه نفر -معارف چهارده نفر -جمعی علی اکبرخان یاور سی و هفت نفر

 

 کرمانشاهان

 پانزده نفرسایر  -معارف پانزده نفر -علیخان سلطانمحّمدجمعی 

 

 لرستان

 قوخانه چی دو نفر -وکیل دو نفر -چهارنفر

 

 کردستان

 سایر یازده نفر -معارف شش نفر -جمعی غالمحسین خان یاور اّول هفده نفر

 

 قزوین

 نایب نفر

 

 مبارکه زنبورکخانۀ

خان محّمد -عبدالحسین خان سرتیپ دوّیم زنبورکخانه -زنبورکچی باشی رئیس زنبورکخانۀ مبارکه امیر تومان خان اللهامیراالمراءالعظام نصر

 سرهنگ زنبورکخانه خان اللهعبد -سرهنگ زنبورکخانه

 

 یاوران زنبورکخانه

 سه نفر

 

 سایر

 صد و چهل و چهار نفر

 

یکانچیان صاحبمنصبان  موز

 خان سرتیپ نومحّمد -سرتیپ خان اللهشکر
ّ

 -صفرعلیخان سرهنگ -علیخان سرهنگ موزیکانچیمحّمد -ادۀ مرحوم خانبابا خان سردار کل

 غالمحسین بیک باور
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یکانچی دسته  جات موز

 موزیکانچیان توپخانهدستۀ 

 ارنگه و رودباریدستۀ 

 لورائی و شهرستانکیدستۀ 

 مخصوص نّواب اشرف واال نایب الّسلطنه دستۀ

 موزیکانچیان قّزاقخانهدستۀ 

 ساوهدستۀ 

 ]۱۶[صفحۀ 

 سیالخوریدستۀ 

 موزیکانچیان فوج خرقانیدستۀ 

 موزیکانچیان فوج بهادران دستۀ

 موزیکانچیان فوج ششم اقبال دستۀ

 موزیکانچیان فوج قزویندستۀ 

 موزیکانچیان فوج منصور قراگوزلودستۀ 

 موزیکانچیان فوج فدویدستۀ 

 موزیکانچیان فوج کرندیدستۀ 

 فوج سوادکوهیموزیکانچیان دستۀ 

 موزیکانچیان تبریزی مخصوص نّواب اشرف واال ولیعهددستۀ 

 

 افواج قاهره

 )۱( نمرهفوج بهادران 

 باقر خان سردار اکرممحّمدجمعی جناب ابابو

 

 )۲( نمرهفوج اول خاّصه 

 ی میرزا حسنخان سرتیپ دوّیمبسرتیپباقر خان سردار اکرم محّمدابوابجمعی جناب 
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 )۳( نمره اقبال فوج سّیم

 سردار اکرم 
ً
 ی یوسفخان سرتیپ سّیمبسرتیپابوابجمعی ایضا

 

 )۴( نمره فوج دوّیم نصرت

 قلیخان سرتیپ محّمدی بسرتیپباقرخان سردار اکرم محّمدابوابجمعی جناب 

 

 )۵( نمره فوج دوّیم خاّصه

 ابوابجمعی حسینقلیخان نظم الّسلطنه امیر تومان

 

یزی   )۶( نمرهفوج چهارم تبر

 احمدخان سرتیپ

 

ّیه  )۷( نمره فوج امیر

 سرتیپ احمدخانابوابجمعی حاجی 

 

 )۸( نمره فوج مخبران شقاقی

 باقر خان سردار اکرممحّمدابوابجمعی جناب 

 

 )۹( نمرهفوج پنجم شقاقی 

 ی حاجی نقد علیخانبسرتیپابوابجمعی جناب سردار اکرم 

 

 )۱۰( نمره فوج هفتم شقاقی

 سرتیپ اّول تقیخانی بسرتیپجمعی سردار اکرم 

 

 )۱۱( نمرهفوج ششم شقاقی 

 ابوابجمعی نّواب عبدالحسین میرزا فرمانفرما

 

 )۱۲( نمره فوج قهرمانّیه

رالّسلطنه 
ّ

 علیخان سرهنگ بسرهنگیابوابجمعی عزیزالله میرزا مظف
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 )۱۳( ایالت نمره فوج پنجم

  ابوابجمعی نّواب مستطاب اشرف واال اعتضاد
ّ

 سرتیپ خان رحیمدلی بسرتیپالّسلطنه سردار کل

 

 )۱۴( نمره فوج تخته قاپو

 نّواب اشرف واال اعتضادالّسلطنه سردار کل

 

 )۱۵نمره ( فوج اردبیل و مشکین

 قاجار علیخانی میرزا بسرتیپ

 

 )۱۶( نمره فوج هفتم خلخالی

 عزیزالله میرزا ظفرالّسلطنه

 

ر مراغه
ّ

 )۱۷( نمره فوج مظف

 حاجی قلیخان سرتیپ ابوابجمعی

 

 )۱۸( نمره فوج سّیم مراغه

وله سرتیپ اّول خان اللهابوابجمعی فتح 
ّ

 ظفرالد

 

 )۱۹( نمره فوج چهارم جدید مراغه

 ابوابجمعی حاجی علیخان سرتیپ

 

 )۲۰( نمره فوج هفتم افشار

 ابوابجمعی خسروخان سرتیپ سراج الّسلطنه

 

 )۲۱( نمره فوج هشتم افشار

 ی لطفعلیخانبسرتیپخان سراج الّسلطنه ابوابجمعی خسرو

 

 



  
 

44 
 

 )۲۲( نمره فوج جدید افشار

 ابوابجمعی میرزا علیخان سرتیپ افشار پسر مرحوم حاجی بهاءالملک

 

 )۲۳نمره ( فوج نهم خوئی

 ابوابجمعی حیدرخان امیر تومان

 

 )۲۴( نمرهفوج بهادران خوئی 

 حیدرخان امیر تومان

 

 )۲۵( رهنمفوج مخبران ماکوئی 

 پاشا خان سرتیپمحّمدابوابجمعی 

 

 فوج مخصوص

 نّواب اشرف واال نایب الّسلطنه امیر کبیر وزیر جنگ

 

 )۲۶نمره (

وله محّمدابوابجمعی میرزا 
ّ

 خان ی تقیبسرتیپسردار امیر تومان  علیخان وکیل الد

 

 )۲۷نمره ( فوج اّول طهران

 ابوابجمعی امیرخان سردار امیر تومان

 

 )۲۸( نمره فوج مخبران زرندی

 حسنخان سرتیپمحّمدجمعی 

 

 )۲۹نمره ( فوج بهادران دماوندی

 حسنخان سرهنگمحّمدحاجی  -هاشمخان سرتیپ اّولمحّمد
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 )۳۰( نمره فوج دوّیم خلج ساوه

 خان سیف الممالکابوابجمعی احد

 

 )۳۱( نمره درجزینیفوج مخبران 

ولهابوابجمعی میرزا مصطفی خان سرتیپ پسر مرحوم قوام 
ّ

 الد

 

 )۳۲( نمره فوج ششم قدیم خمسه

 ]۱۷[صفحۀ 

وله
ّ

رالد
ّ

 ابوابجمعی مظف

 

 )۳۳( نمره فوج دوّیم خمسه

وله امیر تومان
ّ

 جمعی عالءالد

 

 )۳۴( نمره فوج کّروسی

 ی عبدالحسینخانبسرتیپامیر نظام  جاللتمآبجمعی جناب 

 

 )۳۵( نمره فوج مخبران کردستان

 علیخان سرتیپ ظفرالملک محّمدجمعی 

 

 )۳۶( نمرهفوج اّول قدیم قزوین 

وله امیرتومان 
ّ

 سرتیپ صارم لشکر خان اللهی هدایت بسرتیپابوابجمعی میرزا کریمخان منتظم الد

 

 نمره فوج دوّیم جدید
ً
 )۳۷( ایضا

 بسرتیپ
ً
 ی مصطفی خان شجاع لشکر جمعی ایضا

 

 )۳۸( نمره فوج سّیم افشار بکشلو

 ابوابجمعی حسنخان امیر تومان آجودانباشی 
ّ

 خان اللهعلیخان پسر مرحوم حاجی اسد بسرهنگیکل
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 )۳۹( نمره فوج ششم خرقانی

 
ّ

 خان اللهسیف  بسرهنگیابوابجمعی آجودانباشی کل

 

 )۴۰( نمره حشمتفوج بهادران 

 خان سرتیپمحّمدابوابجمعی آقا 

 

 )۴۱( نمره فوج هفتم عرب و عجم

 جناب فخرالملک امیر تومانابوابجمعی 

 

 )۴۲( نمره فوج مخبران فیروزکوهی

وله امیر تومان 
ّ

 خان مصطفی بسرهنگیابوابجمعی میرزا کریمخان منتظم الد

 

 )۴۳( نمره فوج هفتم سوادکوهی

 سرتیپ اّول علیخانی حسنبسرتیپابوابجمعی جناب مستطاب اشرف امجد اکرم صدر اعظم 

 

 )۴۵( نمره فوج سّیم تنکابنی

وله سردار علی
ّ

 سرتیپ قلیخانجناب ساعدالد

 

 )۴۶( نمره فوج سّیم بند پی

 خان برادر مرحوم عبدالحسین علیخانابوابجمعی میرزا 

 

یب  )۴۷( نمره افواج ثلثه هزار جر

 سرتیپ قلیخانابوابجمعی نجف

 

 )۴۸نمره (

 خان دودانکهمحّمدابوابجمعی 
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 )۴۹نمره (

 باقر خان سرتیپمحّمدابوابجمعی 

 

 فوج پشتکوهی 

 سرتیپ خان اللهجمعی میرزا فضل 

 

 فوج اشرف توابعی

 سرهنگ از بابت پیاده اشرفی اکبرخانجمعی علی 

 

 )۵۰( نمره فوج بهادران فراهان

 سرتیپ صمصام نظام خان اللهی امان بسرتیپابوابجمعی امین خاقان 

 

 )۵۱( نمره فوج بزچلو

 خان سرتیپمحّمد

 

 )۵۲( نمرهی فوج مخبران کّزاز 

 حاجی ذوالفقار خان سرتیپ صمصام الملک -جمعی حاجی نظام لشکر

 

 )۵۳( نمره فوج ششم سربندی

 خان ی مصطفیبسرتیپجمعی نصرالملک امیر تومان 

 

 )۵۴( نمره فوج اّول خلج قم

ولهبسرتیپ
ّ

 ی جمشیدخان پسر ساعد الد

 

 )۵۵( نمره فوج چهارم کمره

وله 
ّ

 ابراهیم میرزای بسرتیپجمعی نّواب واال حشمة الد
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 )۵۶( نمره فوج پنجم گلپایگان

 جمعی غالمحسینخان سرهنگ

 

 )۵۷( نمره فوج ششم سه دهی

وله سرتیپ
ّ

 نّواب واال جالل الد

 

یدنی  )۵۸( نمره فوج چهارم فر

 قلیخانی حاجی مصطفی بسرتیپ

 

 )۵۹( نمره فوج ششم چهارمحالی

 میرزا عبدالحسین خان بسرهنگیعلی میرزا محّمدجمعی 

 

 )۶۰( نمره فوج ششم قراگوزلو

 خان اللهی فضل بسرتیپابوابجمعی جناب حسام الملک امیر تومان 

 

 )۶۱( نمره فوج منصور قراگوزلو

 ابوابجمعی جناب حسام الملک امیر تومان

 

 )۶۲( نمره فدویفوج بهادران 

 امیر تومان ساعد الّسلطنه خان اللهابوابجمعی جناب عبد

 

 )۶۳( نمره فوج مخبران قراگوزلو

 ی مهدیخانبسرتیپبجمعی جناب ناصرالملک ابوا

 

 )۶۴( نمره م مالیرییّ فوج دو 

وله سردار بابوا
ّ

 ی میرزا حسینخان ولد مشار الیهبسرتیپجمعی جناب وکیل الد

 

 )۶۵( نمره فوج دوّیم نهاوندی

وله سردار 
ّ

 ی علی اکبرخان اصفهانیبسرتیپابوابجمعی وکیل الد
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 )۶۶( نمرهفوج سیالخوری 

 معی لطیف خان سرتیپج

 

 )۶۷( نمره فوج چهارم زنگنه

 حسینخان سرتیپ سّیممحّمد -ظهیرالملک امیر تومان

 

 )۶۸( نمره فوج اّول کرندی

 سرهنگ خان اللهنصر -ابوابجمعی علیمرادخان امیر تومان

 

 )۶۹( نمره فوج بهادران قلعه زنجیری

 ی حسینخان سرتیپ اّولبسرتیپ

 

 )۷۰( نمرهفوج سّیم کلهر 

 جمعی جوادخان سرهنگ

 

 
ُ
 )۷۲( نمره رستانفوج ل

 غالمرضا خان بسرهنگیوالی صارم الّسلطنه  قلیخانابوابجمعی حسین

 ]۱۸[صفحۀ 

 فوج امرائی 

 باقرخانمحّمد جمعی

 

 )۷۳نمره ( فوج بهادران قرائی

 سرتیپ نقیخانجمعی حاجی علی

 

 )۷۴نمره ( ترشیزیفوج مخبران 

 سرتیپامیر خان محّمدی بسرتیپ
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 )۷۵نمره ( فوج اّول قائینی

 حاجی پرویزخان بسرهنگیابوابجمعی شوکت الملک امیر تومان 

 

 
ً
 )۷۶نمره ( فوج دوّیم جدید ایضا

 حیدر قلیخان بسرهنگیابوابجمعی حشمة الملک امیر تومان 

 

 )۷۷نمره ( فوج هفتم قدیم کرمانی

 سرتیپ تقیخان

 

 )۷۸نمره ( فوج هشتم شوکت کرمانی

 ی سلیمانخان سرتیپ عرب بسطامابوابجمع

 

 )۷۹نمره ( فوج نهم جدید گرمسیر کرمانی

 ی زین العابدین خانبسرتیپ

 

  سواره آذربایجانی

 ابوابجمع حیدر خان سرتیپ  قلعه افشار صاین دستۀ

  خانی باقربسرتیپابوابجمعی عبد الحسین خان سرتیپ اّول   افشار ارومی دستۀ 

 ابوابجمعی حسین پاشا خان امیر بهادر جنگ  ینکاردبیل و مش دستۀقزاق آذربایجان از عوض  دستۀ

 تیپسر قلیخانی حسینبسرتیپابوابجمعی نوروز خان   چهاردولی دستۀ

 تیپ دوّیم و محمود خان سرتیپرحیمخان سرابوابجمعی   وچلبیانل دستۀ

 جمعی علیخان از بابت شاطرانلوود لیکانلو  شقاقی دستۀ

 جناب حاجی شهاب الملک امیر تومان بریاستصارم الملک  علیرضا خانجمعی   اینانلو دستۀ

  سرتیپ قلیخانجمعی نجف  قراپاپاق دستۀ

  ردگی رستمخانکسر  حاجی علیلو دستۀ

 آقا بیکجمعی   داغ قراسوران راه قراجه دستۀ

 سرکرده خان اللهسیف جمعی   قراسوران دستۀ
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 الوزارهجمعی امین   رشق و آستارااقراسوران  دستۀ

  خان الله جمعی لطف  لیبریک دستۀ

 خان اللهجمعی شکر  قراسوران راه مرند دستۀ

 جمعی اسفندیار خان  انیکی دستۀ

م دستۀ
ّ

 جمعی صمدخان  مقد

 خان اللهجمعی عزت   ریکم دستۀ

 

  ردگان غالم نصرتکسر 

  سلیمان خان -ندر خانکاس -سرهنگابراهیم آقای  -حسینخان -قلیخانعلی -میر زین العابدین خان -میر هدایت خان

 

 خراسانی

 غالمان مشهدی

 ابوالفتح خان کشیکچی باشی جمعی  دستۀ

 خان اللهجمعی حاجی فضل   دستۀ

 خان ولد حاجی فرامرز خانمحّمدجمعی علی  دستۀ

وله جمعی  قوچانی دستۀ
ّ

 شجاع الد

وله یار   بجنوردی دستۀ
ّ

 امیر تومان خانمحّمدجمعی سهام الد

وله  کوکالن سوارۀ دستۀ
ّ

 جمعی سهام الد

 جمعی شوکت الملک  قائینی و سیستانی دستۀ

 عماد الملک  طبسی دستۀ

 علیخان بیگلر بیگیمحّمدجمعی   درجز دستۀ

 عظیم خانمحّمد بسرکردگیسرتیپ  خان اسمعیلجمعی  هزاره  دستۀ

 جات تیموری و جمشیدی دسته

 کجمعی علیمردانخان نصرة المل  تیموری دستۀ

 خان اللهجمعی میر اسد   تیموری دستۀ

  دستۀ
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 ]۱۹[صفحۀ 

 ردهکامین سر محّمدجمعی ذوالفقار خان و حاجی   جمشیدی

 لمیرزای سرتیپ اّو  محّمداب حاجی جمعی نّو  جات دسته

 مردورانی دستۀ

 شریفخان محّمدابو السیفخان و  بسرکردگی  مروی دستۀ

 کجمعی صید رضا بی  مروی دستۀ

 کجمعی قربانعلی بی  مروی دستۀ

 ردهکحسین آقای سرمحّمدجمعی   چوالئی دستۀ

 ایشیک آقاسی باشیعلیخان محّمدجمعی میر   طالش دستۀ

 خان اللهجمعی نصر  عرب دستۀ

 ردهکسر غالمحسینخانجمعی   آردالن دستۀ

 خان اللهخان و نصر عی غالمرضاجم  قراسوران دستۀ

 ردهکسر خانمحّمدجمعی   قرائی دستۀ

 ابوابجمعی باقر خان سرتیپ  نیشابوری دستۀ

 ردهکرضا خان سرمحّمدجمعی   عمارلو دستۀ

 جمعی افراسیاب خان سرکرده  دینینر دستۀ

 خانحاجی فرامرز خان سرتیپ پسرمحّمدعلی جمعی  سبزواری دستۀ

 ردهکجمعی حسینخان سر   مزینانی دستۀ

 

 پیاده خراسانی

 سیستانی جمعی ملک عّباسخان دستۀ قائینی و خوافی دستۀ

 صد و سی و پنج نفرکی  عملۀ قراول مخصوص دستۀ

 

 استرآبادی و غیره

 پیاده استرآبادی

 سرتیپ از بابت سوارۀ فندرسکی خان اللهمیر سعد دستۀ

 تولکخان سرتیپ از بابت پیاده سوارۀ محّمدجمعی علی دستۀ
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 مقصودلوجمعی عبد الّصمدخان سرتیپ از بابت سوارۀ  دستۀ

 ردهکخان سرمحّمدجمعی   ینکتمس دستۀ

 جمعی عیسی خان  ساوری دستۀ

 علیخان محّمدجمعی   وهیکشاه دستۀ

 قلیخان محّمدجمعی   سدن رستاقی دستۀ

 علیخان محّمدجمعی   انزانی دستۀ

 کجمعی علی اصغر بی  بلوچ و حاجی لر دستۀ

 جمعی علیخان آقای قاجار  غالمان استرآبادی دستۀ

 جعفربای ۀریش سفید طایف  لدی خانک دستۀ

 ریش سفید آتابای  لدی نظرکایل  دستۀ

 خانساالر  آتابای قلیخان دستۀ

 لدی خان جعفربایکایل   قوشیه خان آتابای دستۀ

  امیر خان آتابای دستۀ
ّ

  قربانخانمال

  دستۀ
ً
 قلیخان محّمدریش سفید آتابای   نظر ایضا

 جمعی حسینقلیخان یوزباشی  النکوکمه یموت و کترا سوارۀ دستۀ

 

  گوداری و بسطامی

 خان امین خاقان میرپنجهمحّمدمیرزا ابوابجمعی 

 

  رمانیک

 ردهکمیرزا خان سر   رمانیکافشار 
 ابوابجمعی شمخالچیان بمی

 رده عرب بسطامکسر خان اللهاسد   بمی و نرماشیری سوار ازهسواره و جّم 

یشکانیازه سوار نرماشیری و سواره و جّم   مرتضی قلیخان سرکرده  ر

 ردهکسر خان اللهاسد   سیستانی سوارۀ

 ردهکسر قاسمخانمحّمد  ۀ جدید نرماشیریسوار 

 دّرانخان سرکرده  رودباری
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 صادقخان سرتیپ  سواره و جّمازه سوار خبیصی

 

 گیالنی

 ]۲۰[صفحۀ 

 تومانامیر  عمید الّسلطنه خان اللهجمعی نصرت   رودی و اسالمی رگانک ۀاز بابت سوار

 

 مازندرانی

وله امیر تومان خان عبداللهابوابجمعی میرزا   و غیره کرد و ترکاز بابت سوارۀ 
ّ

 میرزا ابوالحسن مشرف -انتظام الد

 

 ردگانکسر 

  خان اللهفتح  -ومدانل خان عبدالله
ً
  خان اللهاسد  -موسی خان جهان بیگلو -صفی خان ایضا -ایضا

ً
 محّمد-ایضا

ً
 -حسینخان گرایلی -خان ایضا

 ذو
ً
 خان افغانمحّمد -حسنخان اصانلو -الفقار خان ایضا

 

 جماعت خواجه وند

وله امیر تومان -قاسمخان صاحبجمع امیر تومان محّمدابوابجمعی جناب 
ّ

 خان اللهفتح  -حسینخان -خان اللهنعمت  -انتظام الد

 

 کلبادی

 لطفعلیخان سرتیپابوابجمعی 

 

 سوارۀ عبدالملکی

وله امیر تومان  خان اللهابوابجمعی میرزا عبد
ّ

 عسکرخان بسرکردگیانتظام الد

 

 سوارۀ عمرانلو

 عیسی خان سرهنگ

 

 عراقی

ین   -سرتیپ زّرین کمر قلیخانعلی -حاجی حسینقلیخان سرتیپ اّول -ابوابجمعی امیرالمراء العظام ساری اصالن امیر تومان  مرکجماعت زّر

رضاخان سرهنگ  -عبدالعلیخان سرهنگ -باقرخان سرتیپ توپخانۀ مبارکه رضاخان سرهنگمحّمدحاجی  -سرتیپ توپخانۀ مبارکه خان اللهامان 

 سرهنگ غالمان زّرین کمر خان اللهمیرزا نعمت  -غالمان زّرین کنر
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 سایر

 صاحبمنصبان مدرسۀ دارالفنون وابخان سرهنگ جزمیرزا عبدالوّه  -مستوفی دیوان اعلی الکّتابرئیس 

 

 جماعت شاهسون افشار

 سرتیپ اّول جهانشاه خان -قاسمخان صاحبجمع امیر تومانمحّمدابوابجمعی جناب 

 

 جماعت بختیاری

 حسینخان محّمدجمعی 

 

 جماعت عرب اردستان

 الّسلطان
ّ

 رتیپ دوّیمخان سنمیرزا حس -امیر تومانلطنه سهام الّس میرزا حسینخان  -جمعی حضرت واال ظل

 

 جماعت افشار اسدآبادی

 ریمخانک محّمد بسرکردگی حسنخان ولد مرحوم صاحب اختیارجمعی 

 

 جماعت خمسه

 اّول سهم الّسلطنه الفقار خان سرتیپجمعی ذو

 

 جماعت شاهسون اینانلو

وله لسرتیپ اّو  خان اللهحاجی لطف  -امیر تومان کخان صارم المل لیرضاع
ّ

 ظفرالد

 

 بغدادیجماعت شاهسون 

وله سردار علی اکبرخان سرتیپ
ّ

 ردهکاسد خان سر -ردهکامید علیخان سر -ابوابجمعی جناب وکیل الد

 

 جماعت شاهسون دویرن

 محّمد -سرهنگ علیخانغالم تیپآقاجانخان سر -قاسمخان صاحب جمع امیر تومانمحّمدابوابجمعی جناب 
ً
غالمرضا خان  -حسینخان ایضا

 ولی محّمد -ردهکسر
ً
 خان ایضا
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 ت بیگلوجماعت شاهسون قور 

 منصورالملک امیر تومانابوابجمعی حسینقلیخان 

 

 جماعت باجالن

 رتیپس احمدخانابوابجمعی حاجی 

 

 جماعت خرقانی

 کابوابجمعی آجودانباشی 
ّ

 سرکرده نقیخانعلی -حسنخان امیرتومان ل

 

 یرانوندجماعت ب

 برادر مرحوم حسنخان سرکرده هنگجمعی ابدالخان سر

 

 اصانلوجماعت 

 رحیمخان سرکرده -قاسمخان صاحب جمع امیر تومانمحّمدابوابجمعی جناب 

 

 جماعت افشار ساوجبالغ

 میرزا رضای طبیب -جمعی حسنخان سرتیپ

 

 ردبچهکجماعت 

 خانخانبابا بسرکردگیمیرزا سّید عبدالکریمخان حسام لشکر میرپنجه ه مشغول خدمت قراسورانی دار الخالفه هستند جمعی ک

 

 جماعت هداوند

 رحیمخان بسرکردگیصاحب جمع امیر تومان  قاسمخانمحّمدابوابجمعی جناب 

 

 جماعت شاهسواری

 حسام لشکر میرپنجه کریمخانمیرزا سّید عبداله مشغول خدمت قراسورانی دار الخالفه هستند جمعی ک

 

 جدید اصفهانی سوارۀ

 علیمیرزا محّمدابوابجمعی 
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 جماعت ایالت قزوین

 سعدالّسلطنه امیر تومانابوابجمعی 

 

 جماعت قراچورلوی خوار

 صفر علیخان بسرکردگیقاسمخان صاحب جمع امیر تومان محّمدابوابجمعی جناب 

 

 شلوکجماعت افشار ب

 ]۲۱[صفحۀ 

 کابوابجمعی آجودانباشی 
ّ

 اظم خانک بسرکردگیل

 

 جماعت چگینی

 صادقخان بسرهنگیابوابجمعی جناب عزیزالّسلطان امیر تومان 

 

 جماعت احمدوند و بهتوئی

 حسینخانمحّمدابوابجمعی 

 

 لیائیکجماعت 

 سرکرده اسمعیلجمعی 

 

 ه بر لرستانیدر ک سوارۀ

 جمعی پاپی خان سرکرده

 

 رمانشاهانکجماعت کرندی 

 حسینخانمحّمد بسرکردگی

 

 جماعت یار احمدی

 احمدخانحاجی  بسرهنگی
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 جماعت عرب و باصری

 سرتیپ و فتح الملکحسینخان محّمدجمعی 

 

 جماعت سنجابی

 جمعی علی اکبرخان سرهنگ

 

 جماعت فیلی

 ردهکریمخان سرکجمعی 

 

 سوارۀ جدید کرمانشاهانی

 جمعی عزیزخان سرکرده

 

 جماعت بختیاری

 ردهکدارابخان سر

 

 شمخالچیان پیاده خراسانی

 ابوابجمعی

 

 جزایرچیان

 کیوسف بی -اسخان سرتیپخان پسرعبّ محّمدعزیز  -غالمحسینخان سرکرده -اشخاص مفّصله بسرکردگی

 

 استرآبادی

 سرتیپ خان اللهسعدجمعی میر  یکفندرس دستۀ

 ردهکسر خانمحّمدجمعی علی  تولک دستۀ

 ردهکخان سر ّصمدجمعی عبدال  مقصودلو دستۀ

 ردهکسر علیخانجمعی فتح  استرآباد رستاقی دستۀ

 ردهکسر خان حمنجمعی آقا عبدالّر   وئیکباالشاه دستۀ

 ردهکعلیخان سرمحّمدجمعی   وئیکپائین شاه دستۀ
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 ردهکقلیخان سر محّمدجمعی   سدن رستاقی دستۀ

 ردهکعلیخان سر محّمدجمعی   انزانی دستۀ

 ردهکقاسمخان سر محّمدجمعی   نیکتمس دستۀ

 جمعی حاجی آقا رضا دستۀ -جمعی جعفر قلیخان دستۀ  ساوری دستۀ

 ردهکسر خان اللهجمعی اسد   لیوانی و سیل سپر دستۀ

 کبر بیکعلی ا  بلوچ دستۀ

 

 جات گیالنی هدست

 ردهکجمعی میر یوسفخان سر  سالیانی دستۀ

 الله یارخان بسرهنگیل سرتیپ اّو  عمیدالّسلطنه خان اللهابوابجمعی نصرت   سوار اسالمی

 ردهکار قلیخان سرجمعی جبّ   انزانی دستۀ

 جمعی علیخان سرهنگ  شفتی دستۀ

 

 رمانیک

 ردهکحسینقلیخان سر  تفنگچیان اناری

 ردهکسر خان اسمعیل  تفنگچیان نخعی و راوری

 ریمخانک بسرکردگیابوابجمعی سلیمانخان سرتیپ   تفنگچیان عرب بسطام

 تفنگچیان ربعاری

 ردهکسر  و اسفنده هبار و چا کوهکتفنگچیان 

 

 خان سرهنگ مزعلجمعی شیخ   عراقی از بابت پیاده بلوچ

 

یشاداره   طرح قزاق سوارۀو  یافواج طرح اطر

یش  ه برقرار هستندکاز بابت صاحبمنصبان   افواج طرح اطر

یمان اول  از بابت پیاده نظام  رژ

یمان دویم  از بابت پیاده نظام  رژ

 ه عبارت از فوج مخبران باشدک  شاسور

 ه عبارت از فوج مهندس باشدک  ژنی
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یشی توپچیان توپهای ته  پر اطر

 فوج

 

یکانچیان  موز

 ادارۀ مزبوره

 ]۲۲[صفحۀ 

 قّزاقّیهادارۀ 

 نه نفر  صاحبمنصبان روسی

 سوار قّزاق ۀفرماند
ّ

م باطری -چیکاپتین رافالو  نایب فرمانده -اکوفسکیسکلنل کا  کل
ّ
م جزو سوزوفیسیه معین -کاپتین ارانوفسکی  معل

ّ
  و معل

 شش نفر

 

 پنج نفر  سان تاماژور پیشصاحبمنصبان ا

 -سرتیپ اّول قلیخاننجف  تاماژورنایب رئیس ا -جلیل خان سرتیپ اّولحاجی   تحویلدار کل -دروس خان سرتیپ اّولرمیرزا ما  تاماژوررئیس ا

 اداره لشکرنویس
ّ

 ر خان سرهنگداسکن  دان ادارهآجو  -خان اللهمیرزا شکر  کل

 

 هفت نفر  هفرمانده افواج و باطری و غیر

غالمحسینخان   فرمانده فوج دوّیم -صفر علیخان سرتیپ اّول  فرمانده فوج اّول -علیخان سرتیپ اّول  صاحبمنصبانفرمانده اسکادرون  

غالمرضا خان   فرمانده اسکادرون گارد -سرتیپ دوّیم خانمحّمد  فرمانده باطری -سرتیپ دوّیم خان اللهنصر  فرمانده فوج سّیم -سرتیپ اّول

یکانچیده دستۀ انفرم -سرتیپ دوّیم  غالمرضا خان سرتیپ سّیم  موز

 

 چهل و هفت نفر  ینمأمور 

مجد اکرم اخدمت جناب مستطاب اشرف  نفر و یک آقاخان سرتیپ اّول  خدمت نّواب مستطاب اشرف اسعد امجد واال نایب الّسلطنه وزیر جنگ

  نظم و ترتیب سوارۀ کرمان مأموربا پنج نفر  رحیمخان سرتیپ دوّیم  سوارۀ آذربایجان تعلیم مأمور و یکنفر سرتیپ اّول قلیخاننجف  صدر اعظم

ین  برای تعلیم سوارۀ خراسان با دوازده نفر هاشم خان سرتیپ دوّیم
ّ

ات  مأمور علیخان  تعلیم سوارۀ مازندران برای با دو نفر آقا شجاع الد
ّ

سرحد

ذخیرۀ  مأمور -علی آقا سرهنگ با دو نفر  ین فارسمأمورتعلیم سوارۀ  مأمورفر با دو ن خراسان به همراهی جناب امین نظام قاسم آقا سرتیپ سّیم

 چهارده نفر   دولتی
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   داخل در صف نظام و غیره

 و جزوصاحبمنصبان هشتصد و نود و چهار نفر 
ّ

 پانصد و هفتاد و سه نفر   زیکانچیموهر سه فوج باطری  نایب سواره ازیکصد و بیست و دو نفر   کل

 

 مستمّری بگیر 

 یکصد و نود و نه نفر  پیاده قّزاق و صنعتگر و غیره

 

 قشون حاضر رکاب

 پنجاه هزار نفر  ذخیره -یکصد و پنجاه هزار نفر  از پیاده نظام و سواره و توپخانه و غیره

 

 اجزاء خزانۀ مبارکۀ نظام

میرزا حسن نویسنده و  -اطاق نظام دار سررشتهمیرزا حسن  -خزانۀ مبارکۀ نظام دار سررشته علیخانمحّمدمیرزا  -حاجی میرزا عبدالّرحیم امین صّره

علی محّمدمیرزا  -جعفر تحویلدار وجوه خزانۀ نظاممحّمدآقا  -میرزا حسن نویسنده و منشی خزانۀ نظام -ثبت نویس و روزنامه نویس خزانۀ نظام

 ار اطاق نظاملدحاجی احمد تحوی -ق نظاماطا میرزا علی تحویلدار -تحویلدار

 

 ]۲۳[صفحۀ 

  الخالفۀ طهراندار 

 جاللتمآبجناب  -مران دار الخالفة الباهرة و غیرها ادام الله اقباله العالیکبیر وزیر جنگ و حکنّواب مستطاب اشرف امجد واال نایب الّسلطنه امیر

وله وزیر دارالخالفة الباهرة
ّ

 صدیق الد

 

  ومت جلیلۀ دار الخالفهکاجزاء ح

نّواب سلطانحسین میرزا مقّرب الخاقان  -باقر خان مستوفی اّول نایب الوزاره و مدیر محاسبات دارالخالفۀ ناصرهمحّمداب میرزا نص فخامتجناب 

میرزا  -و مدیر کتابچۀ ثبت احکامات دارالخالفه باشی منشیعلیخان محّمدمیرزا  -میرزا مهدیقلی -پیشخدمت حضور همایونی خان اللهحبیب 

 بلوکات دارلخالفه -دار دفتر محاسبات دارالخالفۀ ناصره باقر خان مستوفی سّیم و سررشتهمحّمد
ّ

میرزا باقرخان  -میرزا حسینخان مباشر کل

 اجناسمحّمدآقا  -خانبابا خان -سرهنگ
ّ

 علیخانغالم -خان منشی میرزا سّید مهدی -دیر خّباز خانهمهدی خان م -تقی ارباب مباشر نرخ کل

 -امیرزاده احمد میرزا -امیرخان -علیخان -پایجاتمیرزا سّید احمد مباشر کوه -خانهمیرزا هاشمخان رئیس قّصاب -ارت دارالخالفهفّراشباشی وز

 حسین محّررمحّمدمیرزا 
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  علمای اعالم دار الخالفه

جناب آقا شیخ  -جناب حاجی میرزا حسن آشتیانی -باقر محّمدجناب آقای صدر العلماء میرزا  -جناب مستطاب آقا میرزا زین العابدین امام جمعه

  -آبادی هادی نجم
ّ

 عبداللهجناب آقا سّید  -جناب آقا سّید علی اکبر تفرشی -جناب آقا شیخ فضل الله نوری -اشانیکتقی مجتهد محّمدجناب مال

 -جناب آقا سّید مصطفی پسر مجتهد -اشانیکجعفر جناب حاجی سّید  -جناب آقا میرزا احمد -جناب آقا شیخ جعفر سلطان العلماء -بهبهانی

 جناب آقا شیخ موسی -حسن شریعتمدارمحّمدجناب شیخ  -برکجناب آقا علی ا

 

   اعیان و امراء و خوانین و معارف دار الخالفه

 ماضیه از قرار سنۀ ر شده استکه اسمشان در دوایر دولتی ذکدارالخالفه از ارباب مناصب و غیرهم سوای آنها 

جناب  -اعتماد الدولهامیر االمراء العظام  -کر الممالخان معیّ محّمدامیر دوست جاللتمآبجناب  -نظام العلماء خانمحّمدمیرزا  جاللتمآب جناب

 خان  مرحوم یحییولد  امیر تومان کمعتمد المل
ّ

وله اس میرزا عبّ نّواب امیرزادۀ  -لطنهمیرزا جالل الّس محّمد ۀامیرزادنّواب  -ولهمشیر الد
ّ

اعتضاد الد

ظهیر جناب خان ولد  خانباباامیر االمراء العظام  -الملک امیر تومان پیشخدمت حضور اعتضاد علیخانفتحنّواب  -امیر تومان حکمران کاشان

 
ّ

وله نصاب جاللتجناب  -ولهالد
ّ

ۀ حضرت ار جزو وزرای دربار اعظم ورئیس دربخانبدایع نگ نصاب جاللتجناب  -میرزا مصطفی خان مؤتمن الد

وله نصاب فخامتجناب  -واال شاهنشاهزاده ساالر الّسلطنه
ّ

  کمل جعفرخان محّمد نصاب فخامتجناب  -میرزا احمدخان نصیر الد
ّ

 -عراءالش

موسی خان پسر مرحوم  -اعتماد الملک شاطرباشی حضرت اشرف واال آقای نایب الّسلطنه خان اللهاالمراء العظام هدایت  عمدةیم الهی کحجناب 

 پیشخدمت پسر مرحوم امیراالمراء  تقیخانآقای  -ایلخانی
ّ

  خان اسمعیل -ولهسلیمانخان ولد مرحوم حاجب الد
ّ

 -خانمحّمدمیرزا  -ولهبشیر الد

  محّمد -نوائی احمدخانولد مرحوم  خانمحّمد -محمود خان -غالمحسینخان
ً
پیشخدمت  قاسمخانالابو -ولیخان محّمد -حسنخان ولد ایضا

وله
ّ

  -ولد مرحوم بیگلربیگی قلیخانعباس -نوادۀ زینة الد
ً
 -خان اللههدایت  -حسین خان -جعفرخان -خانمحّمد -هادیخان ولد ایضا

 و غیره و غیره خان اللهامان  -باقر خان محّمد -قلیخاننجف -اکبرخان علی

 

 وزارت نظمّیه و پلیس دار الخالفه

وله امیر تومان وزیر نظمّیه جاللت جناب
ّ

 وزارت نظمّیه -نصاب نظم الد
ّ

عباسقلیخان سرتیپ دوّیم  -میرزا ابوالفتح خان سرتیپ دوّیم نایب کل

ۀ دولت
ّ
 ...احمدمیرزا سّید خان  -جاندالمیرزا حسن کالنتر سرتیپ رئیس محلۀ عو -سوشف وزارت نظمّیه و رئیس محل

 ]۲۴[صفحۀ 

 وزارت نظمّیه -سرتیپ رئیس محلۀ بازار...
ّ

علیخان سرتیپ محّمدمیرزا  -میرزا حسنخان سرتیپ رئیس بازار -میرزا آقا خان سرتیپ تحویلدار کل

ۀ چالمیدان محّمدحاجی میرزا  -رئیس داراالنشاء و مخزن ملبوس و اسلحۀ پلیس
ّ
میرزا عبد الغنی خان سرتیپ  -علیخان سرتیپ رئیس محل

احمد میرزا سرتیپ  -میرزا سّید رضا خان سرتیپ مستشار وزارت نظمّیه -مستشار وزارت نظمّیه و رئیس اطاق محاکمات و استنطاق مسئول مجلس

ۀ سنگلجهاش -مالزمت حضرت مستطاب واال نایب الّسلطنه مأمورصاحبمنصب وزارت نظمّیه 
ّ
 علیخانمیرزا  -م خان سرتیپ و رئیس محل

میرزا رحیمخان  -خان منشی مخصوص وزارت نظمّیه اسمعیلمیرزا  -های وزارت نظمّیهباشی رئیس سوار منصب درجۀ اّول پیشخدمتصاحب

ۀ دولت
ّ
ۀ چالمیدان نقیخانمیرزا علی -سرهنگ رئیس افتخاری محل

ّ
ۀ میرزا جعفرخان  -سرهنگ رئیس افتخاری محل

ّ
سرهنگ و رئیس افتخاری محل

ۀ عودالجان -بازار
ّ
ۀ سنگلج -غالمحسینخان سرهنگ و رئیس افتخاری محل

ّ
 اکبرخان سّید علی -میرزا حسنخان سرهنگ و رئیس افتخاری محل
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 بلیط عبور شبو اسم شب و آقا دفتردار مسروقات  محّمدمیرزا  -غالمحسنخان سرهنگ آجودان وزارت نظمّیه -سرهنگ و رئیس افتخاری بازار

ایب نمالزمت حضرت مستطاب واال  مأمورمیرزا تقی صاحبمنصب  -منشی وزارت نظمّیه دار سررشتهمیرزا نجفقلی  -نایب مجلس وزارت نظمّیه

ت صاحب نّواب و -جات و اسنادمیرزا عبدالله حافظ نوشت -شی شهرمیرزا محسن صاحبمنصب رئیس گرد -الّسلطنه
ّ

 چهل و دو  منصبان جزو محال

ّیۀ اجزای پلیس شهر -نفر
ّ
 چهارصد نفر  عدد کل

 

 ادارۀ احتسابّیه دارالخالفه

 عجم بسطام و غیره فخرالملک امیر تومان پیشخدمت خاّصۀ حضور همایون و رئیس فوج عرب و جاللتمآبجناب در تحت ریاست و ادارۀ 

 

 اجزاء خیابانهای دولتی

 ادارۀ احتساب نایب قلی علیخانلطف
ّ

فّراش و عملۀ طویله و  -چهار نفر  های دولتی های خیابان سایر نایب -میرزا عّباس مشرف احتساب -نایب کل

ا و سایر
ّ

 دویست و چهل نفر  سق

 

 اجزاء احتساب داخلۀ شهر دارالخالفه

 احتساب شهر محّمدنّواب امیرزادۀ 
ّ

 هشتاد نفر  فّراش و غیره -سه نفر  سایر نّواب -کاظم بیگمحّمد -حسین نایبمحّمدزا میر -میرزا رئیس کل

 

 جات ارگزاران و عملهکاسامی 

 وزیر جنگ بیرکحضرت واالی آقای نایب الّسلطنه امیر ۀمخصوص دربخان

وله سردار رئیس دربخانه جاللتمآبجناب 
ّ

باشی جناب شریعت -وکیل الد
ّ

مشیر خلوت امیر  نصاب جناب جاللت -مآب انتظام العلماء حاجی مال

خان اعتماد نظام امیر  اسقلیجناب امیر االمراء العظام عبّ  -لطنهحضرت واال نایب الّس  اشباشیهمایون و فّر  تومان پیشخدمت مخصوص حضور

 اعتمادالملک شاطرباشی و سرتیپ خان اللهامیر االمراء العظام حاجی هدایت  -تومان مترجم مخصوص

 

 مستوفیان

خان محّمدمیرزا  -میرزا حسن مستوفی -حسین مستوفی کاتب الّسلطانمحّمدمیرزا  -حیدرخان مستوفی -معتمد الّسلطان میرزا علیخان مستوفی

 مستوفی که حاال جزو ادارۀ نظمّیه است

 

 منشیان

  -رنویسمدیر لشکر لشکمیرزا شفیعخان  -حاجی میرزا احمد لشکرنویس -باشی منشیمیرزا محمودخان دبیر نظام 
ً
 میرزا جعفرخان ایضا
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 پیشخدمتان مخصوص که درجۀ سرتیپی دارند

 -حسین میرزا تلگرافچیمحّمدامیرزادۀ  -جناب عمدة االمراء العظام حاجی میرزا عّباسعلیخان احتشام نظام -خان سرتیپمحّمدنّواب شاهزاده آقا 

معتمدالّسلطان حسینخان  -خان کشیکچی باشی سرتیپ اّول توپخانۀ مبارکه اسمعیل محّمددة االمراء العظام ناظر عم اکبرخانمعتمدالّسلطان 

معتمدالّسلطان  -معتمدالّسلطان میرزا جلیل خان امیر آخور و سرتیپ -پیشخدمت مخصوص خان اللهمعتمدالّسلطان فضل  -سرتیپ تفنگدارباشی

 خان پیشخدمت و سرتیپ هاشم

 

 ]۲۵[صفحۀ 

 وزارت جلیلۀ داخله

 آقا میرزا حسن مستوفی الممال جاللتمآبجناب 
ّ

 آقا میرزا حسین وزیر دفترخانۀ مبار جاللتمآبجناب  -کاجل
ّ

  جاللتمآبجناب  -هکاجل
ّ

اجل

 و غیره ل محاسبات و بقایای دولتیمحّص  و ءه استیفاکحاجی امین الّسلطنه مدیر دفترخانۀ مبار

 

 ۀ صدارت عظمیدایر  ۀاجزاء خاّص 

 اسمعیلجناب میرزا  -قلیخان مستوفی اّول مدیر وسائل دولتیمیرزا رضا نصاب جاللتجناب  -دبیرالملک وزیر وسائل خاّصه جاللتمآبجناب 

مستوفی  تقیخانمیرزا  -صدارت باشی منشیآقا میرزا سّید احمد  نصاب جاللتجناب  -مستوفی اّول منشی مخصوص وسائل دولتی و غیره و غیره

به  مأمورنصاب مهندس الممالک میرزا نظام جنرال آجودان مخصوص حضور همایون  جناب فخامت -غیره و غیرهوسائل و دیوان اعلی منشی 

منشی مخصوص ادارۀ وزارت میرزا سّید امین  -حسین خان پسر جناب دبیرالملک وزیر رسائلمحّمدمعتمدالّسلطان  -خدمت صدارت عظمی

  -رسائل خاّصه
ً
 میرزا عبدالک -میرزا حسن منشی ایضا

ً
 میرزا هادیخان منشی و غیره و غیره -ریم منشی ایضا

 

 اجزاء وزارت دفتر استیفاء

 ممستوفیان عظا

ه کوالیات یا ادارات یا در دفترخانۀ مبار مأموراعظم و  ه جزو وزرای دربارکاند اعّم از اشخاصی  جنابی افتخار یافته بخطابه ک عظام مستوفیان

 .مشغول خدمت باشند

  دار سررشتهحسین محّمدجناب میرزا  -علیخان معاون الملک محّمدجناب میرزا  -جناب میرزا ابراهیم معتمدالّسلطنه جزو وزرای دربار اعظم
ّ

کل

 واد معاون الّسلطنه نایب جناب اججناب میرزا ج -دفترخانۀ مبارکه
ّ

اکرم آقای مستوفی الممالک محاسب صندوقخانۀ مبارکه و کرمانشاهان و  ل

جناب  -جناب میرزا هدایت الله لسان الملک ملک الموّرخین -مستوفی و محاسب دارالّسلطنه اصفهان محّمدجناب حاجی میرزا  -الن و خواریگ

 -جناب میرزا محمود ولد مرحوم صاحبدیوان -حسین وقایع نگارمحّمدجناب میرزا  -جناب منشی الممالک -میرزا سّید مصطفی صدرالملک

ق الّسلطنه محاسب استراباد و براجناب میرزا علی مو
ّ
 وزارت علوم تث

ّ
 -محاسب مملکت خراسان و غیره خان اللهجناب میرزا فضل  -نویس کل
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 -یبی گیالنی ولد مرحوم میرزا موسی ناجناب میرزا مهد -جناب میرزا حسن وزیر درب حرم جاللت -خان مصدق الّسلطنهمحّمدجناب میرزا 

نویس  موزۀ مبارکه و ضّرابخانه و برات جناب میرزا سّید علی اعتماد حضور محاسب -مرحوم وزیر دفتر محاسب کاشانجناب میرزا ابوالقاسم نوادۀ 

وله محاسبجناب میرزا  -زرگرخانه و غیره و غیره
ّ

خان صدر  جناب میرزا شفیع -المرز مازندران و دارالّنظاره و غیرهدار محمودخان سراج الد

جناب میرزا  -و غیره کخانهیایشعملۀ  نویس براترزا زکی مستوفی حضور جناب می -ا رضا قلیخان سراج الملکزجناب میر -دیوانخانۀ مبارکه

 و غیره نویس خادمان حرم جاللت و سرکاران فی و براتربیع مستو محّمدجناب میرزا  -علیخان مستوفی و محاسب مملکت فارس محّمد

 ]۲۶[صفحۀ 

 اسناد خرججناب  -جناب میرزا طاهر بصیرالملک
ّ

جزو وزرای سپهر  قلیخانجناب میرزا عّباس -میرزا علیرضا محاسب خزانۀ مبارکه ضابط کل

وزارت  باشی منشیجناب میرزا حسن  -و اوصاف ناصری علیهم السالمتصنیف کتاب مشکوة االدب و شرح حال ائّمۀ هدی ب مأمورمجلس دربار 

 خان محّمدجناب میرزا علی  -جلیلۀ استیفاء
ّ

 وزارت  هوله مدیر روزناممخبرالد
ّ

جناب میرزا عزیز خان ولد جناب  -انطباعات جات دولتی ونایب کل

 وزیر دفتر
ّ

 محاسب  -جناب میرزا محمودخان ولد جناب معاون الملک محاسب رختدارخانه و غیره و غیره -اجل
ً
جناب میرزا احمدخان ولد ایضا

وله محاسب اصطبل توپخانۀ مبارکه و  -جناب میرزا رضا قلیخان مجیرالّسلطنه -طهران و گمرکخانه و غیره
ّ

 نویس براتجناب میرزا کریمخان بنان الد

 قراسوران
ّ

رضای محّمدجناب میرزا  -جناب میرزا علی محاسب بروجرد -مدیر دارالّترجمۀ دولتی ذکاء الملکحسین محّمدجناب میرزا  -کل

  نویس برات مجداالشراف خان اللهجناب میرزا حبیب  -جناب میرزا رضا قلیخان مدیر رسائل -ین الّسلطنهجناب میرزا رضای مع -سرکانییتو
ّ

کل

جناب میرزا حسنخان مستوفی  -جناب میرزا علی مشیر دفتر محاسب خزانۀ نظام و نطنز و استرآباد و جوشقان و غیره -خوانین و آقایان قاجار

 بّناءخانهبّنا نویس براتحسینخان قوام دفتر و جناب میرزا  -محاسب مملکت آذربایحان
ّ

جناب میرزا حسینخان مجیرالملک  -ئی و وزارت کل

محاسب مملکت  اکبرخانجناب میرزا علی  -اربابقلم و تفنگدارخانه و غیره نویس براتخانمحّمدجناب میرزا علی  -ادارۀ پلیس و غیره نویس برات

وله جزو وزرای دربار اعظم -جناب میرزا هاشمخان امین دربار -جناب میرزا ابوالقاسمخان نصیرالملک -کرمان و غیره
ّ

 -جناب میرزا رضا بنان الد

جناب میرزا ربیع  -جناب میرزا ابوطالب خان نوری ولد مرحوم میرزا ربیع نوری -خان تبریزی پیشکار مملکا آذربایجان و غیرهمحّمدجناب میرزا 

وله دبیر الوزاره علیخانجناب میرزا حسن -وسخان محاسب کمره و کّر 
ّ

خان ولد میرزا رضا قلیخان مدیر  عیلیرزا اسمجناب م -نزد جناب ظهیرالد

 باشی جناب میرزا رفیعخان تبریزی ولد مرحوم -رسائل
ّ

حسینخان معتمد جناب میرزا  -جناب میرزا مهدیخان مستوفی قورخانۀ مبارکه -حاجی مال

جناب میرزا محمودخان مستوفی  -طنهمعاون دیوان نزد نّواب حسام الّسل جناب میرزا محسن -رزا آقا پیشکار سابق مملکت کرمانیجناب م -دیوان

 وظایف

 

 نویسی و خدمت مخصوص دارند که در دفترخانۀ محاسبه یمستوفیان

مستوفی قم فیروزکوه و  محّمدمیرزا  -اسب مملکت عربستانمیرزا زکی نوری مح -قزوینلّسلطنۀ میرزا حسن پسر مرحوم وزیر لشکر محاسب دارا

 آقای  -صندوقخانه ورختدارخانۀ مبارکه و محاسب بقایای دولتی دار سررشتهحسین مستوفی محّمدمیرزا  -غیره
ّ

میرزا احمدخان نایب جناب اجل

وله محاسب  -قایم مقاممیرزا فتح الله ولد مرحوم میرزا علی  -حاجی امین الّسلطنه
ّ

میرزا نورالله  -والیات و غیره غلۀمیرزا علی ولد مرحوم قوام الد

میرزا علی  -میرزا ابوالفضل ولد مرحوم معین لشکر محاسب مخزن نظامی -در مجلس تحقیق مشغول خدمت است محّمدولد مرحوم میرزا 

 آقای وزیر دفتر
ّ

اخانه و زمین دارخانه نویس براتمرحوم میرزا سّید کاظم میرزا سّید مهدی ولد  -آشتیانی نزد جناب اجل
ّ

میرزا سّید  -آبدارخانه و سق

 میرزا محمو -چیان سرکاری و غیره اصطبل خاّصه و ایلخی نویس براتد احم
ً
میرزا عبدالباقی ولد  -خانه و غیره کالسکه نویس براتدخان ولد ایضا
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نزد جناب  خان اللهمیرزا نصر -ولد مرحوم میرزا عبدالّرحمن میرزا عبدالجواد آشتیانی -طالقان محاسب لرستان و محّمدمرحوم میرزا سّید 

 آقای مستوفی الممالک
ّ

 آقای وزیر دف جاللتمآبمیرزا شفیع خان نزد جناب  -جاللتمآب اجل
ّ

نویس  میرزا عبدالحسین خلخالی برات -تراجل

 آقای وزیر  -میرزا غالمعلی مستوفی نهاوند -و تویسرکان میرزا فتح الله تویسرکانی محاسب مالیر - محبوسین
ّ

میرزا سّید کاظم نزد جناب اجل

 آقای وزیر دفتر  -دفتر
ّ

ی  -مجلس تحقیق و مهر منگنۀ دولتی دار سررشتهمیرزا جعفر تفرشی نزد جناب اجل
ّ

 گذراندنمیرزا علی همدانی متّصد

 وزیر دفترخان ولد مرحوم ح میرزا عبدالّوهاب -محاسبات والبات
ّ

نوادۀ مرحوم قائم  خان اللهمیرزا نصر -اجی میرزا حسن آشتیانی نزد جناب اجل

میرزا محمود نویسندۀ  -میرزا سّید عیدالله نویسندۀ خزانۀ مبارکه مالّیه -میرزا غالمحسین تحویلدار و جزو خزانۀ مبارکه -مقام محاسب همدان

 وجوه -خزانۀ مبارکه
ّ

ان میرزا شفیع نوادۀ مرحوم صاحبدیو -میرزا مهدی پسر مرحوم آقا هدایت تحویلدار -گمرگخانه حاجی رضا خان تحویلدار کل

 مبارک صرف جیبولد جناب معاون الملک مستوفی  میرزا مصطفی خان -محاسب دماوند

 ]۲۷[صفحۀ 

 صدر اعظم
ّ

 مستوفی الممالک -میرزا اسدالله طغرانویس  -میرزا رضا قلی طغرانویس حضرت اجل
ّ

میرزا سلیمان طغرانویس جناب  -جناب اجل

 وزیر دفتر
ّ

 خان اللهمیرزا علیرضای تفرشی نزد جناب میرزا فضل  -اجل

 

 مستوفیانی که خدمت مخصوص در دفترخانه ندارند

ین خان پسر مرحوم وزیر دفتر -پسر مرحوم میرزا علی قائم مقام خانمحّمدمیرزا علی
ّ

یرزا م -اشکرالله نوادۀ مرحوم نصیرالملکمیرز -میرزا شمس الد

میرزا سّید علی ولد  -میرزا غالمحسین خان امین العداله -میرزا جلیل خان وزیر درب حرم جاللت -قلی تفرشیکاظم نوادۀ مرحوم میرزا رضا

حاجی میرزا  -رزا محمود وزیرمیرزا زین العابدین خان ولد مرحوم می -میرزا منصورخان ولد میرزا طاهر بصیرالملک -مرحوم میرزا کاظم

میرزا  -نوری حاکم سابق مالیر قاسمخانمیرزا ابوال -میرزا طاهر برادرزادۀ مرحوم مجداالشراف -خان نزد جناب حاجی امین الّسلطنهمحّمد

میرزا  -میرزا صادقخان پسر جناب میرزا حسن وزیر -میرزا احمدخان پسر میرزا هاشمخان امین دربار -نزد جناب نظام الّسلطنه قاسمخانابوال

میرزا اسدالله  -میرزا آقا خان ولد مرحوم مجداالشراف -میرزا سّید ابراهیم خدمت صدارت عظمی -محمودخان دبیر نظام نزد آقای نایب الّسلطنه

میرزا  -میرزا سّید تقی ولد حاجی میرزا سّید حسن چاپارخانه -ابراهیمخاننزد ناظم خلوت میرزا  قاسمخانمیرزا ابوال -االشرافولد مرحوم مجد

وله میرزا حسن نزد -صادق گرگانی نزد میرزا علیرضا ضابط اسناد خرج
ّ

میرزا  -شیرازی نزد جناب امین خلوت قاسمخانمیرزا  -جناب اعالء الد

  -نزد جناب امین خلوتحسنخان کاشانی 
ً
حاجی میرزا حسین ولد مرحوم حاجی میرزا یوسف  -میرزا حسینخان ولد میرزا حسنخان ایضا

وله -لشکرنویس
ّ

  -میرزا عبدالله نزد جناب سراج الد
ّ

 مشیر الد
ّ

ولد مرحوم میرزا  خانمحّمدمیرزا علی  -لهومیرزا رضا خان معین العداله برادر اجل

 نزد جناب محّمدمیرزا  -میرزا اشرف نزد جناب معّیرالممالک -ن خان اصفهانی نزد جناب امین الّسلطنهمیرزا حسی -شفیع شیرازی
ً
علیخان که سابقا

وله بوده
ّ

وله -حاجی معتمدالد
ّ

ولهمحّمدمیرزا  -میرزا غالمرضا نزد نّواب عّزالد
ّ

 -میرزا محمود نزد جناب معاون الملک -حسین نزد جناب قوام الد

خان پسر معین  هدیمیرزا م -میرزا باقرخان ولد معین الّسلطنه -میرزا حسینخان پسر جناب معین الّسلطنه -نزد جناب معاون الملک میرزا سّید علی

 -میرزا پاشا خان خدمت صدارت عظمی -مستوفی محّمدسر میرزا  خان اللهمیرزا فضل  -میرزا هادیخان تبریزی نزد جناب دبیر الملک -الّسلطنه

ینمیرزا سّید ا
ّ

وله -میرزا رضاخان مؤتمن دیوان -حمد نوادۀ مرحوم میرزا سّید بهاءالد
ّ

 خان اسمعیلمیرزا  -میرزا عبدالله ساوجی نزد جناب ساعدالد

میرزا موسی خان  -میرزا سلیمان نزد جناب صاحبدیوان -میرزا کاظم خان بنان نظام نزد آقای نایب الّسلطنه -محّمدولد جناب حاجی میرزا 

سوادکوهی نزد جناب  خان اللهمیرزا نصر -میرزا شفیع خان -میرزا علی اصغرخان -خان اللهمیرزا آقاخان نزد جناب میرزا فضل  -ۀ قوام دفتربرادرزاد
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میرزا سلیم  -میرزا ابوالقاسم مستوفی -خان پسر مرحوم میرزا نصرالله فراهانیمحّمدمیرزا  -جاللتمآب حاجی امین الّسلطنه مشغول خدمت ذخیره

ولهخ
ّ

میرزا محمودخان ولد مرحوم حاجی  -علی گرگانیمحّمدمیرزا  -قاجار منشی تلگرافخانه خان اللهمیرزا حبیب  -ان کاشانی نزد جناب مخبرالد

میرزا  -میرزا هادیخان پستخانه -میرزا حسینخان ولد مرحوم مهندس باشی -میرزا عبدالغنی آشتیانی -میرزا فتح الله گیالنی -میرزا عّباسقلی

قلی محّمدمیرزا  -قاسمخانپسر مرحوم میرزا ابوال خانمحّمدمیرزا  -میرزا سّید حسین نزد جناب مجدالملک -نزد جناب مجدالملک خان اسمعیل

میرزا زادۀ مرحوم  علیخان همشیره محّمدزا میر -میرزا احمد گرگانی -نزد جناب میرزا حسن وزیر اسمعیلمیرزا  -ولد مرحوم میرزا نصرالله فراهانی

 -میرزا سّید حسین برادر جناب اعتماد حضور -میرزا ابوالقاسم تفرشی نویسندۀ درب حرم -اب الدعوةمیرزا سّید علی مستج -سی وزیرلشکرمو

میرزا علیخان  -میرزا علی مستوفی باشی آقای نایب الّسلطنه -برادر اعتماد حضور محّمدمیرزا سّید  -میرزا سّید مهدی برادر اعتماد حضور

وله -میرزا خلیل الله گرگانی -ساالر الّسلطنه باشی منشی
ّ

 خان اللهمیرزا عبد -میرزا حسنخان نزد آقای نایب الّسلطنه -میرزا صادق نزد جناب مجدالد

زا علی میر -میرزا باقرخان کاشانی -میرزا بزرگ تفرشی -میرزا مصطفی پیشکار مستشارالملک -میرزا آقاخان -نویسندۀ مرحوم اقبال الّسلطنه

 میرزا جعفرخان ولد مرحوم میرزا علی منشی تبریز -اصغرخان پسر مرحوم میرزا غنی تبریزی

 ]۲۸[صفحۀ 

 ابحسین رئیس الکتّ محّمدمیرزا 

 

 ندمیباشین والیت مأمور مستوفیانی که 

ولد ناظم  علیخانمیرزا  -جناب حاجی میرزا علیخان نصیرالّسلطنه پیشکار مملکت خراسان -فارسجناب مستشارالملک پیشکار مملکت 

وله
ّ

وله لرستان -میرزا عّباسقلی گرگانی نزد نّواب واال ملک آرا گیالن -الممالک نزد نّواب مؤّیدالد
ّ

میرزا  -میرزا سّید رضا نزد نّواب حشمة الد

 الّسلطان اصفهان خان اللهمیرزا اسد -میرزا حسنخان نزد نّواب حاجی حسام الّسلطنه عربستان -کردستان مأمورابوالقاسمخان 
ّ

 -نزد نّواب واال ظل

 الّسلطان اصفهان خان اللهمیرزا فضل 
ّ

 الّسلطان اصفهان خان اللهمیرزا نصر -نزد نّواب واال ظل
ّ

میرزا ابراهیم نزد نّواب  -گرگانی نزد نّواب واال ظل

وله لرستان خان اللهمیرزا فرج  -سام الّسلطنه عربستانح
ّ

وله عراق -نزد نّواب حشمة الد
ّ

 میرزا سّید محسن تفرشی نزد نّواب واال عماد الد

 

 ان و عزبان دفترخانۀ مبارکه و غیرهدار  سررشته

 اندار  سررشته

میرزا رضای  -شیرازی محّمدمیرزا سّید  -میرزا محمود ولد مرحوم میرزا جعفر -و غیره حرمسرکارات عظام و خادمان  دار سررشتهمیرزا اسدالله 

وله -آشتیانی نزد جناب معتمدالّسلطنه
ّ

میرزا علی اصغر نزد  -خان اللهنزد جناب میرزا فضل  خان اسمعیلمیرزا  -میرزا رضا قلی نزد جناب سراج الد

میرزا رضا نزد جناب  -ن نزد جناب معاون الّسلطنهمیرزا زما -کل دار سررشتهحسین محّمدمیرزا صادق نزد جناب میرزا  -جناب معتمد الّسلطنه

ولد مرحوم میرزا  محّمد میرزا علی -یر و تویسرکانمال دار سررشتهعلی همدانی محّمدمیرزا  -شاهرود دار سررشتهمیرزا محمود  -معاون الّسلطنه

  -میرزا غالمحسین ولد میرزا جعفر -تقی عزب دفترمحّمد
ً
میرزا اسدالله  -میرزا غالمحسین خان مشغول خدمت وظایف -میرزا علینقی ولد ایضا

نزد جناب حاجی میرزا میرزا تقی  -عربستان دار سررشتهمیرزا تقی  -میرزا علیرضا نویسندۀ جناب اعتماد حضور -ولد مرحوم میرزا حسن عزب دفتر

 نزد جناب موثق الّسلطنه دار سررشتهمیرزا محمود  -مستوفی محّمد
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 شی و عزبان دفترخانۀ مبارکهبا عزب

میرزا  -میرزا محسن -میرزا فضل الله -محّمدمیرزا  -تقیمحّمدولد مرحوم میرزا  علیخانمیرزا  -میرزا فتح االه ولد مرحوم حاجی میرزا عبدالکریم

میرزا  -علیخانیرزا رضا ولد میرزا م -رزا حسنولد مرحوم می محّمدمیرزا  -میرزا احمد -میرزا حسین -میرزا مرتضی -باشی برادرزادۀ عزبفتح الله 

حاجی  -میرزا علی ولد مرحوم میرزا آقا -میرزا یوسف -علیمحّمدمیرزا  -میرزا حسین ولد مرحوم میرزا حسن -مهدی ولد مرحوم میرزا ابراهیم

میرزا ابوالقاسم ولد میرزا فتح  -میرزا احمد همشیره زادۀ مرحوم میرزا آقای آشتیانی -محّمدمیرزا احمد نوادۀ حاجی میرزا  -یرزا آقای شیرازیم -آقا

 الله

 

 نایبان و فّراشان دفترخانۀ مبارکه

 آقای حاجی امین الّسلطنه که مشغول جمع آوری اسناد خرج والیات هستند
ّ

 نزد جناب اجل

 ده نفر  فراش -مشهدی کریم یوزباشی -احمد نایبمشهدی 

 آقای وزیر دفتر
ّ

 نزد جناب اجل

 ده نفر  فّراش -یوزباشی -نایب اسمعیل محّمد -آقا حسن نایب

 ]۲۹[صفحۀ 

 های والیات ممالک محروسهادارۀ حکومت

 مملکت آذربایجان

ادام الله اقباله   صاحب اختیار مملکت آذربایجان  دولت علّیه مهدنّواب مستطاب اشرف امجد اسعد اکرم واال شاهنشاهزاده اعظم ولیعهد جاوید 

 العالی نواب مستطاب اشرف واال اعتضاد الّسلطنه سردار کل

 

ل خدمات هستند
ّ

 اجزاء مخصوصۀ آذربایجان که از جانب حضرت والیت عهد متکف

 ملکت آذربایجان جاللتمآبب جنا
ّ

 قائم مقام پیشکار کل
ّ

ورای واسطۀ ابالغ  -اجل
ّ

جناب جاللتمآب وکیل الملک امیر تومان جزو وزرای دارالش

ام و ادارات
ّ
وله سرتیپ اّول و  -جناب دبیرالّسلطنه امیر تومان -عرایض حک

ّ
صدق  علیخانمیرزا  -باشی منشیجناب میرزا ابوالفتح خان ثقة الد

 -میرزا موسی خان -علیخانمیرزا  -ابتّ میرزا آقا خان مشیر الک -ابتّ میرزا موسی خان امین الک -ناصری ک منشی مخصوص و مدیر روزنامۀالمل

 میرزا مصطفی خان ثّبات -خان دفتردار اسمعیلمیرزا  -نویس نویش رقم رضای خوشمیرزا 

 

ام والیات آذربایجان
ّ
 حک

 در ادارۀ حکومت نّواب اشرف اکرم واال اعتضاد الّسلطنه سردار کل  قراجه داغ شقاقی و آالن براغوش

 در ادارۀ نّواب واال شاهزادۀ فرمانفرما  ارومی

 جناب حاجی نظم الّسلطنه حکمران  اردبیل و مشکین و ایالت شاهسون

وله امیر تومان حکمران  ساوجبالغ مکری
ّ

 امیراالمراء العظام نصرالد
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 صادقخان امیر تومان حکمران محّمدالعظام امیراالمراء   خوی و سلماس

وله امیر تومان حکمران  مرند و گرگر
ّ

ق الد
ّ
 امیراالمراء العظام موث

 جناب حاجی وکیل حکمران  دهخوارقان و اسکو و مضافات

 میرپنجه حکمران دالملکعمدةاالمراء العظام صمد خان سعی  مراغه

 امین بقایا حکمران علیخانمعتمدالّسلطان سلطان  خلخال

 عمدة المراء العظام حیدرخان میر پنجه حکمران  افشار ۀصاین قلع

 امیر االمراء العظام میر سلیمان خان صارم الّسلطنه حکمران  طالش

 عمدة االمراء العظام مصطفی خان فّراشباشی حکمران  بدوستان و خانمرود

 معتمدالّسلطان حیدر خان سرتیپ  شلدوز

 امیرزادۀ عبدالمجید میرزا حکمران نّواب  هشترود

 در ادارۀ جناب حاجی نظم الّسلطنه  ارونق و انزاب

 

 مستوفیان و اجزاء دفترخانه

وله مستوفی اّول وزیر مالّیه جناب معین دفترسعی نصاب فخامتجناب 
ّ

جناب  -جناب آقا میرزا خلیل مستوفی جزو ادارۀ جلیلۀ دیوانخانه -د الد

جناب حاجی میرزا  -جناب میرزا رحیم مستوفی محاسب هشترود -جناب اعتماد لشکر محاسب امالک سرکاری –میرزا رضا مستوفی وزیر وظایف 

میرزا  -جناب مستشارالّسلطنه -جناب مشیر دفتر محاسب خوی و سلماس و غیره -حاسب مشکین و دهخوارقانمستوفی سرکارات و م خانمحّمد

 -میرزا علیقلی مستوفی و معاون دفتر و محاسب شقاقی -خان مستوفی ولد مرحوم میرزا علی مستوفیمحّمدمیرزا  -عیسی خان مستوفی

معتمد الّسلطان حاجی میرزا -ارومی و مدیر اداره مالّیه معتمد الّسلطان مؤتمن دفترمعتمدالّسلطان میرزا عبدالحسین خان مستوفی و محاسب 

 احمدخانمیرزا  -میرزا موسی خان مستوفی وکیل دفتر محاسب مراغه -مستوفی اکبرخانمیرزا علی  -مستوفی و محاسب ساوجبالغ قاسمخانابوال

میرزا حسینخان  -مؤّید دفتر جعفرخانمیرزا  -مستوفی صاین قلعه جعفرخانا میرز -میرزا رضا قلیخان ولد مرحوم مستشارالّسلطنه -مستوفی

 مستوفی و محاسب قراچه داغ ابراهیمخانمیرزا  -ادارۀ مالّیه باشی منشیمؤّیدالکتاب  ابراهیمخانمیرزا  -مستوفی آشتیانی

 

 ان دفتردار  سررشته

 بیست نفر

 

 دفتر لشکر

اند  ذربایجان چون صورت جدید نفرستادهمشیر نظام رئیس دفتر لشکر آذربایجان اسامی لشکرنویسان و اجزاء دفتر لشکر آ نصاب فخامتجناب 

 ترک شد از قرار سنۀ ماضیه است
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 امراء تومان و سرتیپان و صاحب منصبان نظامی

 اند ترک شد از قرار سنۀ ماضیه است چون صورت جدید نداده

 

 ]۳۰[صفحۀ 

 علّیه و ادارۀ تجارت آذربایجاندیوانخانۀ 

 نّواب اشرف واال نصرة الّسلطنه بریاست

 

 اجزاء دیوانخانه

 -جناب میرزا رفیعخان مستوفی -صادقخان محّمدمعتمد الّسلطان حاجی  -جناب حاجی سّید حسن آقا عدل الملک -جناب آقا میرزا تقی صدر

میرزا  -میرزا مهدی خان امین عدلّیه -حاجی میرزا علی -زا رحیمخان ناظم دیوانخانهمعتمد الّسلطان میر -معتمد الّسلطان میرزا خلیل مستوفی

 میرزا اسد خان ثّبات -ثّبات قلیخانحسین -میرزا حاجی آقا منشی -میرزا حسنخان منشی -میرزا محمودخان معین العداله -حسنخان معاون عدلّیه

 

یز  اجزاء حکومت شهر دارالّسلطنه تبر

ۀ  خان اللهمیرزا عبد -قلعه بیگی خان اللهحبیب  -بیگلر بیگی امیر تومان علیخانیر االمراء العظام لطفدر ادارۀ جناب ام
ّ
معین دیوان و کدخدای محل

میرزا  -باشی شهر عّباسقلی میرزا احتساب -میرزا ابراهیمخان کالنتر تبریز -منتظم الملک و سرپرست ارامنۀ تبریز تقیخانمحّمدحاجی  -ویجویه 

حاجی میرزا موسی خان کدخدا  -خان کدخدای محلۀ باغمیشه و شنکالن میرزا اسحق -الّسلطنه شحنةعلیخان محّمد -نظام نصرة علیخانلطف

و  حوست دوزان]  [در متن دوزان چوست کدخدای محلۀ قراآقاج وآقا صادق  -کدخدا باشی خان اللهمیرزا نصر -امین دیوان خان اللهفتح  -باشی

ینو امیر سنجدان 
ّ

ۀ امیرخیزمحّمد -زین الد
ّ
ۀ دروازه و حکم آباد و کوچه باغات -خان کدخدای محل

ّ
کریمخان  -میرزا جوادخان کدخدای محل

ۀ خیابان
ّ
ۀ سرخاب خان اللهفتح  -کدخدای محل

ّ
ۀ چارمنار -کدخدای محل

ّ
 -میرزا باقر وقایع نگار شهر -میرزا علی اکبرخان کدخدای محل

 ارۀ نظمّیۀ شهرلطفعلیخان سرهنگ سرکردۀ سو

 

ام مخصوص دربجات  عمله
ّ

 خانۀ حضرت والیتهعد و خد

 از قرار سنۀ ماضیه است  اند فرستادهصورت جدیدی ن

بایجان نیز از قرار سنوات ماضیه است و چون در ضمن ادارات کلّیۀ دولتی هر یک در موقع خود ر دوائر ایالتی و امور دیوانی آذراسامی اجزاء سای

 نیست تکراره بثبت و درج شده حاجت 

 

 اصفهان و غیره

 انّواب مستطاب اشرف امجد ا
ّ

م ظل
ّ

 کرم واال شاهنشاهزادۀ معظ
ّ

 تلّسلطان صاحب اختیار والیات اصفهان و یزد و گلپایگان و خوانسار و محال
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 اجزاء حکومت اصفهان

 سراج الملک مستوفی اّول دیوان اعلی پیشکار قلیخانجناب میرزا رضا -لک نایب الحکومةجناب میرزا سلیمانخان رکن الم

ام مخصوص 
ّ

  خانه دربچون صورت جدید از حوزۀ ایالت جلیلۀ اصفهان نرسیده است و اسامی باقی اجزاء ادارۀ حکومتی و خد
ّ

حضرت واال ظل

 به درستی معلوم نبود لهذا نوشته نشدالّسلطان 

 

 یزد

 مستوفی حکمران یزد محّمدجناب میرزا 

 

 گلپایگان و خوانسار 

 خان مستوفی حکمران خوانسار معتمدالّسلطان میرزا مرتضی قلی -عمدة االمراء العظام میرزا حسنخان انتظام الملک سرتیپ اّول حکمران گلپایگان

 

ت
ّ

 محال

 نایب الحکومه

 

 فارس

وله فرمانفرمای مملکت فارس
ّ

جناب  -نّواب واال امیرزاده عین الملک امیر تومان نایب االیاله -نّواب مستطاب اشرف واال شاهزاده رکن الد

 ارسحسینخان عطاءالملک وکیل امور ایالت فمحّمدعمدة االمراء العظام  -میرزا شفیعخان پیشکار مملکت فارس نصاب جاللت

 

 بنادر

 بنادر و جزایر فارس نصاب جاللتجناب 
ّ

 قوام الملک حکمران کل

 

 خراسان و سیستان

سه
ّ

ی باشی آستانۀ مقد
ّ
وله امیر تومان فرمانفرمای مملکت خراسان و سیستان و متول

ّ
حاجی میرزا  نصاب جاللتجناب  -نّواب اشرف واال مؤّیدالد

 مستوفی پیشکار مملکت خراسان علیخان

 

ام و 
ّ
 الیات جزو خراسانحک

 سبزوار و نیشابور و سروالیت و غیره و غیره

وله سلط
ّ

 ان حسین میرزا امیر تومان حکمراننّواب اشرف واال نّیرالد
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 طبس

 .نوز معلوم نیست حکومت با کی استبعد از فوت عمادالملک ه

 

 قاین

 قایناتامیر االمراء العظام شوکت الملک حکمران 

 

 سیستان 

 حاکم سیستان  امیر تومان حشمت الملک اکبرخان علی العظامامیر االمراء 

 

 قوچان

وله شجاع امیر االمراء العظام 
ّ

  ...ناصر خان محّمدالد

 ]۳۱[صفحۀ 

 قوچانایلخانی زعفرانلو و حکمران ...

 

 بجنورد

وله امیر تومان ایلخانی شادلو و حکمران بجنورد
ّ

 امیر االمراء العظام سهام الد

 

 خواف 

 االمراء العظام علیمردان خان نصرت الملکعمدة 

 

 سرخس 

 یوسفخان سرتیپ  محّمدعمدة االمراء العظام 

 

 کالت

 خان مهدیمحّمدمعتمد الّسلطان 

 

 تربت

 میرزا محّمدحاجی  امیرزاده
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 شاهرود و بسطام

 نّواب مستطاب واال شاهزادۀ جهانسوز میرزا امیر نویان حکمران

 

 سمنان و دامغان

وله امیر تومان حکمراننّواب اشرف 
ّ

 واال شاهزاده ضیاء الد

 

 کرمان و بلوچستان

 صاحبدیوان والی مملکت کرما جاللتمآبجناب 
ّ

میرزا رضا بیان  نصاب جاللتجناب  -مؤتمن الملک نصاب جاللتجناب  -ن و بلوچستاناجل

وله وکیل امور ایالت کرمان
ّ

 نشداند نوشته  ی اجزاء حکومت را چون صورت ندادهباق -الد

 

 گیالن و طوالش

اجزاء ایالت  باقی -میرزا امیر تومان محّمدنّواب واال امیرزاده  -نّواب مستطاب اشرف واال شاهزاده ملک آرا امیر نویان والی مملکت گیالن و طوالش

 اند را صورت جدید نداده

 

 کرمانشاهان

 اقیندار عرر تومان والی کرمانشاهان و سر حدحسام الملک امی جاللتمآبجناب 

 

 کردستان

 نّواب اشرف واال فرمانفرما ساالر لشکر والی و حکمران ایالت کردستان جناب مشیر دیوان پیشکار

 

  استرآباد و گرگان و ترکان

وله والی استرآباد و گرگان و ترکمان
ّ

 نّواب اشرف واال عمید الد

 

 مازندران

وله امیر تومان والی ح جاللتمآبجناب 
ّ

 حسین مستوفی وزیرمحّمدمیرزا  -نایب الحکومه علیخانمیرزا  -کمران ایالت مازندرانانتظام الد

 

 عربستان

 -میرزا محسن معاون دیوان پیشکار عربستان نصاب فخامتجناب  -نّواب اشرف واال حاجی حسام الّسلطنه امیر تومان والی مملکت عربستان

 نّواب امیرزادۀ سلطان احمد میرزا نایب الحکومۀ دزفول -شترشو ۀنایب الحکوم خان اللهمیرزا فرج  معتمد الّسلطان
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 لرستان و کمره

وله امیر تومان حکمران لرستان
ّ

 نّواب اشرف واال حشمت الد

 

 بروجرد

وله حکمران بروجرد
ّ

 نّواب مستطاب اشرف واال شاهزاده جالل الد

 

 عراق

وله والی عراق
ّ

 نّواب اشرف واال شاهزاده عماد الد

 

 تویسرکان و نهاوندمالیر و 

هدایت  -نهاوند میرزا احمد نایب الحکومۀ -ویسرکانت حکیم الممالک نایب الحکومۀ -مالیروالی امیر تومان حکمران والیات  جاللتمآبناب ج

 سرتیپ خان الله

 

 همدان 

وله حکمران همدان
ّ

 نّواب مستطاب واال شاهزاده عضدالد

 

 خمسه

 والیات خمسه نّواب اشرف واال امیرخان سردار والی

 

 کاشان 

وله امیر تومان حکمران کاشان
ّ

 حاجی میرزا علینقی نایب الحکومه -نّواب واال امیرزاده اعتضاد الد

 

 قزوین

میرزا  -میرزا حسنخان امین الوزاره مستوفی دیوان اعلی وزیر -باقر سعدالّسلطنه امیر تومان حکمران دارالّسلطنه قزوینمحّمدامیر االمراء العظام 

 قزوین دار سررشتهعبدالکریم مستوفی 

 

 قم

 الحکومه سرتیپ و پیشخدمت حضور نایب اکبرخانعلی  -حسنخان امیر تومان حکمران قم محّمدامیر االمراء العظام  نصاب جاللتجناب 
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 ساوه و زرند و شاهسون بغدادی

وله سردار جاللتمآبجناب  بحکومت
ّ

 لشکرنویس نایب الحکومه خان الله میرزا فرج -وکیل الد

 

 خرقانین

 امیر تومان بحکومت
ّ

 امیر االمراء العظام آجودانباشی کل

 

 فیروزکوه

وله امیر تومان بحکومت
ّ

 جناب امیر االمراء العظام میرزا کریمخان منتظم الد

 

 دماوند

 ]۳۲[صفحۀ 

 حاکم دماوند خان قلیعّباس

 

 تنکابن

وله سردار نایب الحکومۀ حسینخان سرتیپ پسر جنابمحّمد
ّ

 تنکابن ساعد الد

 

 اورکنگ

 جناب امیر االمراء العظام ساری اصالن امیر تومان  بحکومت

 

 اسدآباد

 پسر مرحوم صاحب اختیار علیخان

 

 نطنز

وله حاجی حسام الّسلطنه
ّ

 حسنخان حکمران نطنزمحّمد -دو جزو حکومت نّوابان مؤّید الد

 

 جوشقان

وله گماشتگ بحکومت
ّ

 ان نّواب اشرف واال معّزالد
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 خوار

 میرزا مرتضی خان البرز سرتیپ اّول حکمران خوار

 

 مزاویۀ مقدسۀ حضرت عبدالعظیم علیه الّسال

 حکمرانو ناظم الّتولیه  قلیخانامیرزادۀ حسین

 

 طالقان

 فّرخ خان حاکم طالقان

 

 لیاطارم ُع 

 امیر االمراء العظام امین خاقان بحکومت

 

 مالیّ  وزارت جلیلۀ
ّ
  هیّ ه و دربار اعظم دولت عل

 افخم امین الّسلطان صدر اعظم دولت علّیه در ادارۀ خاّصۀ
ّ

 جناب مستطاب اشرف امجد اکرم اجل

 وزارت و ادارات خاّص  جاللتمآبجناب 
ّ

 امین الملک نایب کل
ّ

 ت عظمیصدار ۀاجل

 

 
ّ
  وزارت مالّیه و دربار اعظمقه و امورات راجعه بادارات متعل

خلوت  -هکخزانۀ مبار -ریاست اردوی همایون -جود مسعود همایون ریاست قراوالن و -ۀ اندرونکخزانۀ مبار -هکتابخانۀ مبارک -هکموزۀ مبار

  -هکصندوقخانه و رختدارخانۀ مبار -خواجه سرایان -همایونی
ّ

 -هکخانۀ مبار قهوه -هکآبدارخانۀ مبار -اطّباء خاّصۀ فرنگی و ایرانی -ارهدارالّنظ

خانۀ شترخانه و قاطر -سرایدارخانۀ مبارکه-هکفّراشخانۀ مبار -غالمان ناصری -غالمان مهدّیه و منصور -هکخانۀ مبارکایشی -هکخانۀ مبارکشیک

ۀ -طهران خالصۀ -صرف جیب مبارک -هکضّرابخانۀ مبار -کشاطران گمر -هکخانۀ مبار هکالسک -هکزیندارخانۀ مبار -اصطبل خاّصه -هکمبار
ّ
 غل

پزخانۀ دار  ورهک -تریسیتهکارخانۀ چراغ گاز و چراغ الک -ادارۀ باغات و عمارات سلطنتی -ایالت طهران -معمارخانه و بّنائی -انبار گندم -والیات

 ها ترتیب منافع جنگل -الخالفه

 

 خلوت همایونی

 میشودیت خارجّیه دارند یا صاحب مشاغل و ادارات مخصوصه هستند که هریک اسمشان در موقع ثبت و نگارش مأموروای اشخاصی که بالفعل س

نصاب صدیق  جناب جاللت -و رئیس خلوت همایونیخلوت وزیر مخصوص امین  جاللتمآبجناب  -حضور وزیر بقایاامین  جاللتمآبجناب 

قحسمحّمد نصاب جاللتجناب  -خانۀ مبارکه الّسلطنه خازن رکیب
ّ

جناب  -نصاب میرزا مهدیخان آجودان مخصوص جناب جاللت -نخان محق
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مراء العظام عمدة اال -علیخان خازن الملک محّمدنصاب  جناب فخامت -ب احمدخان مشیر حضورجنا -احتساب الملک تقیخانمحّمد

معتمدالّسلطان حاجی حبیب  -خان آجودان حضورمحّمدعمدة االمراء العظام میرزا سّید  -عمدة االمراء العظام حسنخان نایب -حسینخان باشی

یق خلوتمعت -پیشخدمت خان الله
ّ

الّسلطنه تّواب امیرزاده حسنعلی میرزا فتح  -میرزا پیشخدمت حضور -رزاده منوچهرنّواب امی -مدالّسلطان صد

وله
ّ

آقا  -عمدة االمراء العظام علی آقا خان پیشخدمت و سرتیپ اّول -معتضدالملک تقیخانمحّمدمعتمد الّسلطان میرزا  -پسر نّواب واال نّیر الد

 حسینخان صدیق حضور -سلیمانخان ناظم خلوت پیشخدمت امیرزادۀ آقا مسیح پیشخدمت

 

  فّراشخلوتان خلوت همایونی

آقا سّید علی فّراش خلوت  -هآقا صادق و غیره و غیر -میرزا هدایت خان فّراش خلوت -میرزا آقا خان فّراش خلوت -صادق خان فّراش خلوت محّمد

 هبه خدمت صندوقخانۀ مبارک مأمور

 

 ]۳۳[صفحۀ 

 

 
ّ

  هکمبار  ۀار دار الّنظ

  جاللتمآبجناب 
ّ

 خان خوانساالر وله مهدیقلیامیراالمراء العظام مجد الد

 

 اجزاء 

 میشوداند از قرار سنوات ماضیه نوشته  نداده چون صورت جدید

  اکبرخانامیر االمراء العظام 
ّ

چهار   سایر نویسندگان -صادق مشرف محّمدمیرزا  -رضامحّمدحاجی میرزا  -ارهپیشخدمت سرتیپ اّول و نایب الّنظ

 ابراهیم تحویلدار نقدی و جنسی کارخانه محّمدحاجی  -نفر

 

  خانه شربت

 سی و یک نفر  سایر از قرار سنۀ ماضیه -اء شربتدار باشیکبر ناظم البکمیرزا علی ا

 

  هکخانۀ مبار کچور 

 پانزده نفر  سایر -باشی چیکحسن چور محّمدآقا 

 

  آشپزخانه

 سایر بیست و سه نفر -ابراهیم آشپزباشی محّمدآقا 
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  یل خرجکتحویلخانه و و 

 اجزاء

 است از قرار سنوات ماضیه

 

اخانۀ مبارکه ۀادار 
ّ

 آبدارخانه و سق

آبدار و -دار میرزا لطیف سررشته -دار میرزا غالمحسین سررشته -میرزا ابو القاسم نایب -جناب اعتماد الحضرة آقا مرتضی خان آبدارباشی بریاست

اخانه -هفده نفر  عملۀ آبدارخانه
ّ

 سی و هفت نفر  عملۀ سق

 

 خانۀ مبارکه قهوه

باشی پسر  چی قهوهخان  زین العابدین -اشی عمارات مبارکهسرایدارب امین همایون وزیر مسکوکات دولت علّیه و جاللتمآبدر تحت ریاست جناب 

 چی و غیره جناب امین همایون آقا جّبار قهوه

 

 خانۀ مبارکهصندوقخانه و رختدار 

 حاجی امین الّسلطنه مدیر دفترخانۀ م جاللتمآبجناب 
ّ

دار خاّصه و خازن مخزن تدارکات عسکرّیۀ دولت  بارکۀ استیفاء و صندوقدار و جامهاجل

باقی اجزاء صندوقخانه و رختدارخانه از قرار  -میرزا حسینخان رختدار -صندوقخانۀ مبارکه دار سررشتهحسینخان مستوفی دیوان  محّمدمیرزا  -علّیه

 سنۀ ماضیه است

 

اشخانۀ مبارکه
ّ

 نق

اشمحّمدجناب میرزا 
ّ

اشخانۀ مبارکه -باشی حضور مبارک خان کمال الملک نق
ّ

اشان نق
ّ

 چهار نفر  نق

 

 تفنگداران خاّصه

 -مصطفی قلیخان -ان خاّصهمیرزا حسنخان مستوفی محاسب و مباشر امور تفنگدار -امین خلوت وزیر مخصوص جاللتمآبجناب  بریاست

خان  هادی -خان خان پسر مرحوم قهرمان فتح الله -خان شاه پلنگ -خان یحاجی تق -خان کرجیمحّمد -خان قهرمان -خان قزوینی اسمعیل

حاجی  -حاجی عّباسخان مالیری -خان صدقدار رضا قلی -خان پسیان حسن -نصیرخان شیرازی -آقا خان قراباغی -خان طالش میرمهدی -نوائی

 آقا بیک یکانلو -نصرالله بیک قراباغی -خدابنده لو قلیخانعّباس

 

 مبارکهکشیکخانۀ 

کشیکچی باشی و سرتیپ  خان اللهامیر االمراء العظام حبیب  -امیر تومان خان اللهامیر االمراء العظام ناظم الّسلطنه عبد جاللتمآبجناب  بریاست

 حاجی وکیل لشکر جاللتمآبجناب  -اّول
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 سرتیپان اّول و دّوم و سّوم

 -خان اللهعزت  -ابراهیمخان محّمد -بابا خان -باقرخان -علیخانکلب -خان حیدر قلی -رضا میرزامحّمد -علی اصغرخان -خان سرتیپ وسیم

 خان اسمعیل محّمد -خان اللهسعد  -قلیخانطهماسب -حسنخان محّمد -خانلر خان

 

 سرهنگان

 ششصد نفر  نغالما -خان اللهنور -خان اللهایت هد -نوروز خان -علیخانغالم -خان اللهعبد -احمدخانمیرزا  -یحیی خان

 

 غالم پیشخدمتان

 یکصد و هفتاد و هشت نفر

 یکصد و چهارده نفر  ارمهدرجۀ چ -بیست و یک نفر  درجۀ سّیم -هجده نفر  درجۀ دوّیم -بیست و پنج نفر  درجۀ اّول

 

 ایشیکخانۀ مبارکه

وله وزیر تشریفات و پذیرایی دولت علّیه جاللتمآبجناب 
ّ

 ظهیرالد

 میشوداند از قرار سنوات ماضیه نوشته  نداده ء ایشیکخانه چون صورت جدیداسامی اجزا

 

 نایبان ایشیک آقاسی باشی

نّواب واال حسینقلیخان  -امین خان جارچی باشی محّمد -بهاء الّسلطنه قوریساولباشی خانمحّمد -خان خانان ناصر محّمدر االمراء العظام امی

 قاجار حسینخان -خان قاجار جعفر قلی -قاجار خان اللهاسد -خان قاجار تقیمحّمد -ناظم الّتولیه نایب ایشیک آقاسی باشی

 ]۳۴[صفحۀ 

 -حسینخانغالم  -حسینخان محّمد -علیخان قاجار -خان ورثۀ مرحوم مصطفی خان قاجار قلی خان و مرتضیمحّمدعلی -خان قاجار ابوالفتح

 علیخان -دار سررشتهخان  قلیمیرزا حسین -کّروسی علیخان محّمد -میرزا سّید هاشم -خان نوائیمحّمد -خانۀ مبارکهخان مستشار ایشیک عّباسقلی

 خان و غیره و غیره رحیممحّمد -غالمحسینخان اشرفی -دنبلی

 

 فّراشخانۀ مبارکه 

وله جعفر قلی جاللتمآبجناب 
ّ

ان مستوفی و آقا میرزا یوسفخ -خان نایبامیر االمراء العظام جالل الملک  -خان امیر االمراء العظام جناب الد

میرزا سّید  -دار انبار مبارکه میرزا سّید حسین سررشته -اشخانهفّر  دار سررشتهمیرزا حسن لشکرنویس و  -نویس میرزا رضا برات -یشکار فّراشخانهپ

 نایب و تحویلدار نقدی فّراشخانه محّمد
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 نایبان

 درجۀ اّول

سرتیپ اّول پسر جناب آقا میرزا سّید  خانمحّمدمیرزا سّید  -رتیپ دوّیمولیخان س محّمد -ولی میرزا معین دربار سرتیپ محّمدنّواب واال شاهزاده 

وله -باشی منشیاحمد 
ّ

تقی بیک  محّمدحاجی  -کاشانی ابراهیمخان محّمد -هرسینی سرتیپ اکبرخانعلی  -موسی خان نواذۀ حاجی مستشار الد

ا میرز -میرزا عّباس -حسینخان -تقیمحّمدمیرزا  -میرزا عّباسقلی -قلیآقا رضا -جعفر تبریزی محّمدآقا  -تقی بیک شمیرانی محّمد -ابری

 دیوانخانه مأمورنایب  محّمدمیرزا  -عبدالحمید

 

 درجۀ دوّیم

باشی رکن  خان فّراش حسن -قاسمخانخان پسر ابوال احمد -خان یحیی خان پسر حاجی رحیم -مهدی بیک محّمد -آقا رجب -احمد آقا -علیخان

وله
ّ

 خان رئیس انبار مجلس نصرالله -میرزا علی -جّبار میرزا -الد

 

 درجۀ سّیم

غالمحسین خان  -خان حیدر قلی -حسن بیکمحّمدآقا ولد  علی -نلرخانخان پسر مرحوم خا حسن -خان پسر مرحوم حاجی رحیم خان اللهنصر

ولد حاجی  قاسمخانابوال -قاسمخانن ولد ابوالخا ابراهیم -خان محمودخان ولد حاجی مهدی -میرزا احمد مالیری -خان ابراهیم محّمدولد 

 -خان ولد مرحوم آقا مهدی یحی -یرزا آقا ولد میرزا ابراهیمم -خان برادر حاجی خازن الملکمحمود -آقا بیک ولد آقا علی اکبر محّمد -خان مهدی

ولهّو باشی ن فّراش علیخانمعصوم -آقا ولد کربالیی عسکر علی
ّ

 -حسین ولد آقا جّبارمحّمدمیرزا  -خان خان پسر فتح الله اسدالله -اب علّیه انیس الد

احمد بیک  -آقا رضا پسر میرزا حبیب الله -قاسمخانعلیخان پسر ابوال -تفنگدار خان اللهپسر فرج  احمدخان -حسن آقا ولد میرزا اسدالله

چهل و پنج   یوزباشی -چهار نفر  یساول -رحوم میرزا سّید جعفراکبر آقا ولد م -هادی خان -ابوالقاسم بیک فّراشباشی اعتماد الحرم -نهاوندی

 چهارصد نفر  فّراش -شصت نفر  دهباشی -پنجاه نفر  پنجاهباشی -نفر

 

 فّراشان سوار

 چهل نفر  سایر -سه نفر  پنجاهباشی -بیک یوزباشی محّمد -نّواب واال معین دربار سرتیپ و رئیس فّراشان سوار

 

 قاپوچیان

 دوازده نفر سایر -دو نفر  قاپوچی مخصوص -حسینخان قاپوچی باشی محّمدناظم دربار 

 

 چراغخانه

 دوازده نفر  سایر -علی نایب محّمدآقا  -حسن بیک نایب محّمد -حسین بیک چراغچی باشی محّمد
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 خّیامخانه

 سی نفر  سایر -میرزا آقا نایب -خّیامباشی محّمدحاجی 

 

 فّراشان حصور

 چهارده نفر  سایر -ضب باشیحسین میر غ محّمدآقا 

 

 سرایدارخانۀ مبارکه

 سرایدارخانهقارذوالف -و مسکوکات و سرایدار باشی عیارامین همایون وزیر  جاللتمآبجناب 
ّ

باقی اجزاء  -خان پسر جناب امین همایون نایب کل

 از قرار سنۀ ماضیه

 

 نسقخانه

 باشی رحیم خان نسقچی محّمد

 

 دولتی نوات و عماراتقادارۀ باغات و 

 باغ باقر محّمدنصاب  جناب جاللت
ّ

 باغات  مهدی-ات و عمارات و قنوات دیوانیخان ادیب الملک پیشخدمت خاّصه رئیس کل
ّ

خان نایب کل

ان تّپهمیرزا عبدالمجید -و قنوات دیوانیدار و باغات  میرزا عبدالحسین سررشته -بانباشیباقر بیک باغ محّمد -دولتی
ّ

و  باغبانان -خان نایب دوش

 باغات مبارکۀ 
ّ

 پانصد نفر  دولتی سرایداران کل

 

 اطباء خاّصه فرنگی و غیره

 حضور نصاب دکتر طولوزان حکیم جناب جاللت
ّ

 -بکمزحسنخان  محّمدعماد االطّباء دکتر  -دکتر شیندر طبیب مخصوص حضور -باشی کل

 خان مسّنن الّسلطنه دندان ساز مخصوصت هیبنمسیو 

 ]۳۵[صفحۀ 

 

 ایرانی

وله آقا میرزا کاظم نصاب فخامتجناب 
ّ

جناب شیخ االطّباء میرزا  -سلطان الحکماء آقا میراز ابوالقاسم نصاب فخامتجناب  -فیلسوف الد

جناب لقمان الملک  -جناب مؤتمن االطّباء میرزا زین العابدین خان -جناب مسیح الملک -اکبرخانجناب ناظم االطّباء میرزا علی  -حسینعلی

 نظام باشی حکیم
ّ

ولهم -دکتر حسینخانمیرزا سّید  -شمس االطّباء میرزا نصرالله تنکابنی -کل
ّ

ین ملک االطّباء ولد فیلسوف الد
ّ

 -یرزا کمال الد

 حاجی میرزا حبیب الله مجد االطّباء -شمس المعالی میرزا سّید علی
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 خواجه سرایان از قرار سنوات ماضیه

آغا رضا  -آقا علی -خان اللهعزیز -آغا بهرام خان سرتیپ اّول -آغا سرور خان خواجه باشی سرتیپ اّول جناب عمدة االمراء العظام اعتماد الحرم

 آغا نوری و غیره -آغا فرج -اردستانی احمدخانآغا میرزا  -آغا فتح الله -اسمعیلآغا سّید  -خان

 

 اطاق موزۀ مبارکه

 ساز و غیره مهدی ساعت محّمدآقا  -نایب خانمحّمدآفا  -ی اّولفآقا میرزا سّید علی اعتماد حضور مستو نصاب فخامتجناب 

 

 ادارۀ خزانۀ مبارکه

 میرزا  بریاست
ّ

جناب شیخ مرتضی  -مستوفی اّول خان اللهمیرزا فضل  نصاب جاللتجناب  -خان امین الملک اسمعیلجناب جاللتمآب اجل

 خزانۀ مبارکه تحصیل دار
ّ

معتمد الّسلطان حاجی  -معتمد الّسلطان میرزا غالمحسین مستوفی تحویلدار خزانۀ مبارکه -صدیق دیوان ناظم کل

تمد الّسلطان میرزا محمود مع -معتمد الّسلطان میرزا سّید عبدالله مستوفی -علی محّمدخان مستوفی تحویلدار گمرک پسر مرحوم آقا  رضامحّمد

 آقا علی صّراف و غیره -آقا سّید جواد محّصل وجوه خزانه -میرزا سّید جعفر دفتر دار -دار سررشتهمیرزا هادیخان  -مستوفی

 

 ادارۀ ضّرابخانۀ مبارکه

رب رئیسحسن  محّمدمعتمد الّسلطان حاجی  -امین همایون وزیر مسکوکات و وزیر مجلس شورای کری نصاب جاللتجناب 
ّ

 -امین دار الض

 هفتاد نفر  سایر اجزاء ضّرابخانه از قرار سنوات ماضیه -نویس براتجناب میرزا سّید علی اعتماد حضور مستوفی و 

 

 فوج سوادکوه قراول مخصوص

 میرزا سّید باقر لشکرنویس -سرتیپ علیخانعمدة االمراء العظام حاجی حسین بریاست

 

 دولتیهای  های خیابان ادارۀ چراغ

 میرزا سّید حسین -میرزا عّباس مشرف -سرتیپ علیخانعمدة االمراء العظام جناب حسین بریاست

 

 ادارۀ گمرکخانه های ممالک محروسه

 امین الملک (فارس و بوشهر و کلّیۀ بنادر فارس) جاللتمآبجناب  بریاست
ّ

جناب میرزا  -جناب قوام الملک (سواحل بحر خزر و خراسان) -اجل

 حاجی  -حاجی حسنخان سرتیپ (مالیر و نهاوند) -(همدان و کردستان) السفرابیگلر بیگی امیر تومان و میرزا صادقخان مجیب  خان اللهفتح 
ً
ایضا

 -جناب معّز الملک (یزد و کرمان) -ربایجان)ذمیرزا آقا خان مستوفی (آ -(طهران و خمسه و قزوین) حسینخانمیرزا  -ن سرتیپ (کاشان)خاحسن

وله (بروجرد) -صاحبدیوان (کرمانشاهان) جاللتمآبجناب 
ّ

 محّمدمیرزا  -خان (گلپایگان) میرزا فرج -جناب حاجی آقا عبد الّرحیم وکیل الد

 علیخان
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ّ

 ت ممالک محروسهادارۀ غال

 (خمسه) میرزا جوادخان ان و نهاوند) حاجی یوسفخانمالیر و تویسرکسرتیپ ( خان اللهامین الملک (عراق) میرزا فضل  جاللتمآبجناب  بریاست

 میرزا آقا خان سرهنگ (اسدآباد) خان اسمعیل(همدان) حاجی  داغخانبُ   (بروجرد و لرستان)

 

 ادارۀ حکومت و تولیت

 زاویۀ مقدسۀ حضرت عبدالعظیم علیه الّسالم از قرار سنوات ماضیه است

س جاللتمآبجناب 
ّ

 امین الملک خازن مهر مقد
ّ

آقا سّید حسن  -غالمرضا خان نایب الحکومه -ولیهالله نایب التّ جناب آقا میرزا هدایت  -اجل

اظحاجی میرزا عبدالکریم صد -فّراشباشی
ّ

رزا کاظم می -کشیکمیرزا باقر سر -عبدالحسین سرکشیکمیرزا  -دارمیرزا حبیب الله کلید -ر الحف

ام -دار سررشتهمیرزا حسین  -تحویلدار نقد و جنس محّمدحاجی آقا  -باشی میرزا ولی منشی -مستوفی
ّ

 -بیست نفر  قّراء -ت و پنج نفرسبی  خد

ن و چراغچی -پانزده نفر  گالبدار
ّ
 پانزده نفر  مؤذ

 

 ادارۀ صرف جیب مبارک

قرار سنوات ماضیه  اجزاء ادارۀ صرف جیب از -جناب معون الملک مستوفی صرف جیب -ن آبدارباشی تحویلدارجناب اعتماد الحضرة مرتضی خا

 است

 

 ادارۀ غالمان مهدّیه و منصور

وله امیر تومان جاللتمآبابوابجمع جناب 
ّ

 پانصد و سی و چهار نفر -امیر االمراء العظام عالءالد

 ]۳۶[صفحۀ 

 صمصام لشکر انخ عمدة االمراء العظام حاجی رستم -تپیشخدم حسینخانامیر االمراء العظام میرزا  -حاجی وکیل لشکر جاللتمآبجناب 

 

 غالمان مهدّیه

 دویست و شصت و دو نفر

 

 سرتیپان

عراءعبدالحسین میرزا شمس ال
ّ

 علیخانلطف -خان فتح الله -خان میرزا تقی -قاسمخان -خان بیوک -انخجهانگیر -ملک ایرج میرزا -ش

 دویست و شصت نفر  سایر

 

 ادارۀ شترخانه و قاطرخانه

  و
ّ

 ۀ ایرانممالک محروسی و ادارۀ مکاریان ئشتران کال
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میرزا  -شترخانۀ باری دار سررشته محّمدمیرزا علی  -جمع امیر تومان صاحب قاسمخان محّمدامیر االمراء العظام  جاللتمآبجناب  بریاست

ئ دار سررشتهعلیرضا  میرزا -قاطرخانه دار سررشتهعلینقی 
ّ

 جوا -رئیس شترخانۀ باری جواد بیک -علیخان باشی قاطرخانه -یشترخانۀ کال
ً
د ایضا

ئ
ّ

 هزار و پانصد نفر  سایر نّواب و عملجات -یبیک رئیس شتر کال

 

 خانۀ مبارکه تخت

 پنجاه نفر  سایر -دار سررشته اسمعیلمیرزا  -جمع امیر تومان صاحب قاسمخان محّمد جاللتمآبجناب  بریاست

 

 ادارۀ سوارۀ دیوانی

 جمع امیر تومان صاحب قاسمخان محّمد جاللتمآبجناب  بریاست

 

 جزو حکومت خمسه -سوارۀ دویرن 

 پانصد نفر  سایر -آقاجان خان سرتیپ

 

 جزو حکومت خمسه - سوارۀ افشار

 پانصد نفر  سایر -جهانشاه خان امیر تومان رئیس ایل و سوارۀ افشار

 

 وند سوارۀ خواجه

 پانصد نفر  جزو حکومت مازندران

 

 سوارۀ اصانلو

 دویست نفر  سایر -خان سرتیپ غالمحسین

 

 سوارۀ قراچورلو

 صد نفر  سایر -سرکرده علیخانصفر 

 

 سوارۀ هداوند

 صد نفر  سایر -حسینخان سرکرده محّمد

 

 



  
 

85 
 

 ادارۀ ایالت دارالخالفه

ایلخانی ایالت  خان پیشخدمت خاّصۀ امیر االمراء العظام مصطفی -ومانجمع امیر ت صاحب قاسمخان محّمد جاللتمآبدر تحت ادارۀ جناب 

ایل  -ایل اوریات -ایل قشقایی -ایل هداوند -ایل قراچورلو -ایل اصانلو -وند ایل خواجه -ایل شاهسون افشار -رنایل شاهسون دوی -دارالخالفه

 ّرقهفعرب مت -عرب کلکو -عرب پشتکوهی -عرب سهنانی -عرب میش مست -ایل الیکائی -ایل گاوباز -بختیاری

 

ه 
ّ
 دارالخالفهادارۀ انبار غل

اباشی بریاست
ّ

 ده نفر  اندار و فّراش و غیرهپجات از ق مشرف نفر مباشر و عمله -دار سررشتهمیرزا حسن  -جناب حاجی آقا یوسف سق

 

 اصطبل خاّصۀ همایونی

 حسین میرزا امیرآخور اصطبل مبارکمحّمدنّواب واال 

 قرار سنۀ ماضیه استاند ترک شد و از  جدید از بابت اسامی اجزاء نداده چون صورت

 

 قوشخانۀ مبارکه

 سایر اجزاء از قرار سنۀ ماضیه است -خان قوشچی باشی ابراهیم

 

ینخانۀ مبارکه  ز

 اجزاء از قرار سنۀ ماضیه است -مبارکهخانۀ  غالمحسینخان پیشخدمت خاّصه خازن رکیب صدیق الّسلطنه نصاب جاللتجناب 

 

 خانۀ مبارکه کالسکه

 اند ر سنۀ ماضیه است صورت جدید ندادهشعاع الملک پیشخدمت خاّصه اجزاء از قرا خان اللهعمدة االمراء العظام لطف  بریاست

 

 جات اصطبل عمله

 خانه نیز از قرار سنۀ ماضیه است کالسکه

 

 شاطرخانۀ مبارکه

 امیر تومان از وزرا حضور همایون خان اللهبشیرالملک فضل  جاللتمآبجناب  بریاست

 

 رف و نایبمش

 میشوداز قرار سنۀ ماضیه ثبت 
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 محسن بیک یاور و نایب -یاور حسینخانمحّمد -بیک یاور و نایب محّمد -خان یاور و نایب ولی -میرزا مهدی مشرف  هفت نفر

 ]۳۷[صفحۀ 

 میرزا ابراهیم نایب -مهدی بیک نایب

 

ارخانه
ّ

 ادارۀ معمارخانه و فخ

خان حاکم  تقیمحّمد -لی معمار عمارات دولتیاستاد حسنع -صنیع لشکر معمار نظام -مستوفی حسینخانقوام دفتر میرزا  نصاب فخامتجناب 

ارخانه
ّ

میرا  -دار سررشتهحاجی میرزا سید ابوطالب  -خان سرهنگ معمارباشی کرمان عّباس -خان سرتیپ معمارباشی فارس میرزا آقا -فخ

ارخانه و غیره -مشرف میرزا حبیب -میرزا آقا مشرف -دار سررشتهغالمحسین 
ّ

 حاجی قاسم کدخدای فخ

 

 ادارۀ راههای شوسه

 یکصد و هشتاد نفر  جات عمله -ه امیر تومان حکمران قزوینخان سعدالّسلطنباقرمحّمده قزوین سپرده به جناب راه شوس

 

 راه شوسۀ قم

 سپرده

 

 راه افجه و نور و فیروزکوه

ربمحّمدسپرده به حاجی 
ّ

 حسن امین دارالض

 

 میرشکار و اتباع

 بیست نفر  سایر اتباع و شکارچیان -جهانگیرخان -صادقخان -غالمحسین خان -خان اللهعمدة االمراء العظام علیخان میرشکار و سرتیپ حبیب 
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 هر آثار مبارکمِ  هرِ دایرۀ مُ 
 اکرم افخم عضدالملک وزیر حضور همایون

ّ
جاللتمآب امیر سلیمانخان خازن الّسلطنه خازن مهمر مهر جناب  در تحت ادارۀ جناب مستطاب اجل

 آثار همایون

 

 اجزاء

 ارباب قلم 

 سه نفر  ثبات و محّررین -ان مهر مبارکدار سررشتهمیرزا عبدالحسین و میرزا علیخان  -معتمد الّسلطان میرزا رضا خان مستوفی مهر مبارک

قراوالن مهر  -پنج نفر  فّراشان مهر همایون -نایب رجب نایب فّراشان مهر مبارک -حامل مهر مهر آثار همایون کریمخان محّمد مقّرب الخاقان

 هشت نفر  قراوالن -دو نفر  وکیل نایب و -دونفر  مبارک

 

 وزارت جلیلۀ خارجه

وله وزیر امور خارجه دولت علّیه
ّ

 قوام الد
ّ

 جناب جاللتمآب اجل

 رئیس ادارۀ وزارتخارجهجناب جاللتمآب صدیق الملک 

 وزارت جلیلۀ خارجهجناب جاللتمآب 
ّ

 مشیرالملک مدیر و معاون کل

 

 نایبان وزارت خارجه

 -سپهر نایب اّول وزارت خارجه از وزرای دربار اعظم قلیخانمیرزا عّباس نصاب جاللتجناب  -جناب منتظم الّسلطنه مستشار وزارت خارجه

جناب میرزا کاظم خان سرتیپ اّول نایب اّول وزارت  -نایب وزارتخارجه اکبرخانمیرزا علی  -جناب معاون الوزاره نایب اّول وزارت خارجه

 میرزا عبد الحسین خان نایب وزارتخارجه –حسینعلی میرزا نایب وزارتخارجه  -خارجه

 

قۀ به سفارت انگلیسادارۀ 
ّ
 متعل

 میرزا حسینخان منشی اّول وزارت خارجه -با جناب اعتصام الملک نایب اّول وزارتخارجه

 

قۀ ترجمه و خطوط رمز
ّ
 ادارۀ متعل

 خان منشی اّول وزارت خارجه داودمیرزا  -میرزا مسعد خان منشی رموز -با جناب مفتاح الملک نایب اّول وزارت خارجه
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یفات  ادارۀ تشر

 سرتیپ نایب وزارت خارجه تقیخان محّمدبا 

 ]۳۸[صفحۀ 

 میرزا صادق خان محتشم الملک سرتیپ اّول

 

 ممالک محروسه
ّ

 ادارۀ تذکرۀ کل

منشی وزارت  اکبرخانمیرزا علی  -وزارت خارجهۀ میرزا رفیع خان سرتیپ منطبع تذکر -نایب اّول وزارت خارجه مدیر کل جعفرخانبا جناب میرزا 

 سه نفر  تذکرها منشی مهرکنندۀ  -میرزا عبدالله -دار سررشته خانمحّمدمیرزا  -میرزا رضا خان منشی -میرزا حسینخان سرهنگ -خارجه

 

 ادارۀ ثبت و ضبط

الوزاره منشی اّول وزارت صدیق  -میرزا علینقی منشی اّول وزارت خارجه -با جناب ممتحن الملک نایب اّول وزارتخارجه میرزا حسینخان ناظم دفتر

 خارجه

 

قه به سفارت روس
ّ
 ادارۀ متعل

میرزا حسنخان  -علیقلیخان مترجم خاّصۀ وزارت خارجه -منشی اّول وزارت خارجه خان اللهمیرزا اسد -مشیر الملکبه نظارت جناب جاللتمآب 

میرزا  -علیخان منشی وزارت خارجه محّمدمیرزا  -رجهمیرزا محسنخان منشی وزارت خا -نایب الوزاره ابراهیمخانسرتیپ پسر مرحوم میرزا 

 حسنخان منشی وزارت خارجه

 

قه به سفارت عثمانی
ّ
 ادارۀ متعل

 منشی وزارت خارجه قاسمخانمیرزا ابوال -منشی اّول وزارت خارجه ابراهیمخانمیرزا  -با جناب حاجی ثقة الملک نایب اّول وزارت خارجه

 

قۀ به سفارتهای 
ّ
 غیر همجوار دولادارۀ متعل

میرزا  -نایب اّول وزارت خارجه است جعفرخانبا جناب میرزا حسنخان محتشم الّسلطنه نایب اّول وزارت خارجه پس از رفتن به بمبئی با جناب 

 میرزا رضا منشی -میرزا حسین منشی -نوادۀ مرحوم بدایع نکار احمدخان

 

 ادارۀ محاکمات تجارتی

 میرزا حسن خان سرهنگ -میرزا خلیل خان منشی وزارت خارجه -سرتیپ قاسمخانمیرزا ابوال -نایب الوزارهبا جناب میرزا زین العابدین خان 
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 ادارۀ محاسبات

 عزبان دفتر دار سررشته محّمدمیرزا علی اکبر و میرزا  -وزارت خارجه دار سررشتهمیرزا اسدالله  -حسین مستوفی وزارت خارجه محّمدبا میرزا 

 

 فرامین و انشاءادارۀ نامجات و 

قم نامجات و را خان اللهمیرزا نصر -منشی اّول وزارت خارجه خان اللهمیرزا اسد -نگار نایب اّول وزارت خارجه نامه خان اللهبا جناب میرزا شکر

 فرامین منشی اّول وزارت خارجه

 

 صاحبمنصبان وزارتخارجه

میرزا  -انکمیسیون سرحدی آذربایج بریاست مأمور -ایب اّول وزارت خارجهجناب اعتماد الوزاره سرتیپ اّول ن -جناب حاجی میرزا زمانخان

وله -ل وزارت خارجهنایب او قاسمخانابوال
ّ

میرزا موسی خان کارپرداز سابق وان  -الکتابحسین ملک  محّمدحاجی میرزا  -جناب ممتحن الد

  -معاون کمیسیون سرحدی آذربایجان
ّ

معین حضور پسر مرحوم حاجی خازن الملک نایب  -ی خراسانناظم الملک معاون کمیسیون سرحد

میرزا هادی خان سرتیپ نوادۀ جناب  -میرزا حسین خان سرتیپ کارگذار خارجۀ سابق همدان -نایب وزارتخارجه خان اسمعیلمیرزا  -وزارتخارجه

 خان اسمعیلمیرزا  -ایب سابق سفارت وینهمیرزا حسنخان ن -سرتیپ نوادۀ مرحوم عضدالملک ابراهیمخانمیرزا  -جاللتمآب صدیق الملک

 میرزا ربیع آجودان وزارتخارجه -سرتیپ

 

 آذربایجان ۀین والیات ممالک محروسمأمور های داخله و  کارگذاری

وله امیر تومان نایب الوزاره و کارگذار خارجۀ آذربایجان ابراهیمخان محّمداللتمآب ججناب 
ّ

صورت جدید اجزای کارگذاری خارجۀ  -معاون الد

 آذربایجان نرسیده

 

 ادارۀ تذکرۀ آذربایجان

 امین تذکرۀ تبریز خان اسمعیلمیرزا  -پیسرت خان اللهبا میرزا حبیب 

 

 کارگذاری خارجۀ خراسان و سیستان

ی امور تذکرۀ ارض اقدس و غیره ابراهیمخانمیرزا  -معاون کارگذاری مجد االدبا -سرتیپ مدیر احمدخانمیرزا 
ّ

میرزا سّید  -نایب کارگذاری متصد

 یوسف منشی کارگذاری

 

 کارگذاری خارجۀ بجنورد

 قلیخان منتخب الملک سرتیپ اّول نایب وزارت خارجه امین تذکره محّمدمیرزا 
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 کالتدده جزو کارگذاری خارجه 

 میرزا احمد منشی کارگذاری -نایب کارگذاری پسر کارگذار احمدخانمیرزا  -حاجی میرزا سّید رضی خان نایب اّول وزارت خارجه

 

 ]۳۹[صفحۀ 

 کارگذاری سرخس 

 منشی میرزا علس خان نوادۀ مرحوم میرزا مهدی خان نایب الوزاره -میرزا حسینخان سرتیپ کارگذار

 

 کارگذاری قوچان

 منشی احمدخانمیرزا  -سرتیپ کارگذار خان اللهاسدمیرزا 

 

 کارگذاری استرآباد

 خان سرتیپ کارگذار میرزا علی اشرف

 

 کارگذاری مازندران

نوروز خان نایب  -نایب کارگذاری خان اللهمیرزا فتح  -میرزا علیرضا خان امین تذکره -میرزا عیسی خان وقایع نگار -میرزا ابوالحسن خان کارگذار

 هادی خان نایب کارگذاری -کارگذاری

 

 کارگذاری خارجۀ فارس

ناظم الوزاره نایب کارگذاری پسر جناب  علیخان محّمدمیرزا  -حاجی وکیل معاون کارگذاری -جناب حاجی عّزالملک کارگذار خارجۀ فارس

 عبدالحسین خان آجودان وزارت خارجه -حاجی میرزا عبدالحسین -حاجی میرزا رحیم خان معّزالوزاره نایب اّول کارگذاری -حاجی عّزالملک

 

 کارگذاری بنادر فارس

 ل کارگذاری بنادر امین تذکرهنایب اّو  خانمحّمدمیرزا علی –سرتیپ اّول کارگذار خارجه  خان اللهحاجی میرزا عبد

 

 کارگذاری محّمره

 سرتیپ کارگذار خان اللهرحمت 

 

 کارگذاری گیالن

 میرزا حسنخان نایب کارگذاری -سرتیپ نایب وزارتخارجه  اکبرخانمیرزا علی 
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 ادارۀ تذکرۀ گیالن 

 منشی خان اللهنعمت میرزا  -سرتیپ خان اللهمیرزا امان 

 

 کارگذاری کرمانشاهان

سرهنگ نایب اّول  خان اللهمیرزا فتح  -سرهنگ نایب اّول کارگذاری خان اللهمیرزا نصر -دّوم کارگذار صالح خان مؤّید الوزاره سرتیپ محّمدحاجی 

 کارگذاری

 

 ذهاب
ّ

 سرحد

دار اکبرخانعلی 
ّ

 سرحد

 

 کارگذاری بروجرد و لرستان

 کارگذاریمیرزا مهدی خان نایب اّول  -پ کارگذاریمیرزا آقا خان سرت

 

 کارگذاری کردستان

 امین تذکره علیخان -کارگذار خان اللهعبد

 

 کارگذاری اصفهان

 میرزا عبدالّرحیمخان نایب اّول کارگذاری -سرتیپ کارگذار جعفرخان محّمد

 

 کرمان

 گشتاسب  – متنّوعهسرتیپ ملل  خان اللهمیرزا حبیب 
ّ

 کیخسرو  -میرزا بهرام -مال
ّ

 جمشید پسر مال
ّ

 کالنترمال

 

یش به ترتیب حروف تهّجی دولت علّیه در ممالک خارجه نیمأمور سفراء و   دولت اطر

 امیر تومان وزیر مختار و ایلچی مخصوص الّسلطنه قوام نصاب جاللتجناب 

 

 دولت آلمان 

 مؤّید الّسلطنه امیر تومان وزیر مختار ایلچی مخصوص نصاب جاللتجناب 
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 دولت انگلیس

 عالء الّسلطنه وزیر مختار و ایلچی مخصوص نصاب جاللتجناب 

 

 بمبئی و هندوستان

 علی معتمد الّتجار محّمدحاجی  -آقا عبدالحسین ملک الّتجار -الّسلطنه جنرال قونسول بمبئی و هندوستان محتشمنخان یجناب حاجی میرزا حس

 

 دولت بلژیک

وله وزیر مختار و ایلچی مخصوص نصاب جاللتجناب 
ّ

 سعد الد

 

 روسدولت 

 نایب سفارت خان اللهمیرزا فتح  -عالءالملک امیر تومان وزیر مختار و ایلچی مخصوص نصاب جاللتجناب 

 

 تفلیس

 دفتردار محّمدمیرزا  -معین الوزاره جنرال قونسول

 

 ترخانیحاجی 

 خان اللهمیرزا فتح  -جنرال قونسولسرتیپ  خانمحّمدمیرزا سّید 

 

 عشق آباد

 مستشار الوزاره نقیخانمیرزا علی

 

 دولت عثمانی

وله سفیر کبیر
ّ

میرزا باقر  -میرزا حسینخان - نایب اّول سفارت خان اسمعیلمیرزا  -شارژدفرمیرزا حسنخان سرتیپ اّول  -جنابجاللتمآب ناظم الد

 خان منشی اّول

 

 مصر 

 خان جنرال قونسول اسحقمیرزا 

 

 



  
 

93 
 

 وان

 قونسولمیرزا حسینخان نایب وزارت خارجه جنرال 

 ]۴۰[صفحۀ 

 

 شام 

 معتمد الوزاره جنرال قونسول اکبرخانحاجی میرزا علی 

 

 ومر  ارض 

 خان کار پرداز اسحقمیرزا 

 

 طرابزن

 حاجی میرزا رضی خان جنرال قونسول

 

 حکاری

 حاجی میرزا عبدالحسین خان کارپرداز

 

 عراق عرب

میرزا  -ترجمان ترکی قاسمخانحاجی میرزا ابوال -میرزا طهماسبقلی نایب اّول -عاّمهجناب جاللتمآب حاجی صدر الّسلطنه امیر تومان وزیر فواید 

 حاجی امین الّتجار رئیس مجلس تجارت جنرال قونسولگری -سرهنگ علیخانمیرزا  -حسینخان

 

 بصره

 رضا خان بصرة الوزاره سرتیپ دّوم کارپرداز بصرهمحّمدحاجی 

 

 دولت فرانسه

 مین الّسلطنه امیر تومان وزیر مختار و ایلچی مخصوصنظر آقا ی نصاب جاللتجناب 
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به ترتیب والیات ممالک محروسه  مأمورو صاحبمنصبان مقیم دربار دولت علّیه و سفرای دول متحاّبه 

 حروف تهّجی

 

 سفارت دولت اتازونی

ین منشی -قونسول و مترجم اّول سفارت ویسصاحب مستر طیلر  -جناب مسیو مکدانالد صاحب وزیر مقیم
ّ

 میرزا بهاء الد

 

یش  سفارت دولت اطر

مسیو ردلف  -وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت امپراطوری اپستلیک اطریش و مجارستاندشلیسل پرسترف جناب جاللتمآب مسیو شوالیه 

 زا حسینخان منشی اّول سفارتمیر -آتشه سفرت امپراطوری در طهران -تل نایب قونسول اطریش و مجارستانویلتر

 

 سفارت دولت آلمان

دکتر روزن مترجم آسسورد دکتر هوک  -ن هوزن نایب سفارتدِ کنت دکاستی ُر  -جناب جاللتمآب کنت دوالوتیس وزیر مختار و ایلچی مخصوص

 حاجی میرزا رضا خان منشی اّول سفارت -آتشه

 

 سفارت دولت انگلیس

 -نایب دّوم الیسکممستر  -مستر کرین نایب اّول کپتان پیسکو آتشه نظامی -جناب جاللتمآب سر مارتی مردرند وزیر مختار و ایلچی مخصوص

 قلیخاننّواب عّباس -ویس قونسول مستر گرد -لنک حکیم سفارتدکتر آد -مستر گرنت دف نایب سّیم -نایب دّوم شرقی علیخاننّواب میرزا حسن

 میرزا یحیی خان منشی دّوم -میرزا زین العابدین خان منشی اّول -رتمترجم سفا

 

 بوشهر

سِکنمستر  -نرالکلنل ویلسن بالیوز و قونسول ج
َ
 ویس قونسول ک

 

 محمّره

 مستر مکداول ویس قونسول

 

 اصفهان

 مستر یریس قونسول
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 یزد

 مستر فرکسن ویس قونسول

 

 مشهد

 طامسن ویس قونسول مستر -کلنل یید جنرال قونسول

 

 رشت و اسرآباد

 مستر چرچیل قونسول

 

یز  تبر

 مستر وود قونسول جنرال

 

 شیراز

وله علیخاننّواب حیدر
ّ

 وکیل الد

 

 کرمانشاهان

وله
ّ

 حاجی میرزا عبدالّرحیم خان وکیل الد

 

 استرآباد

 تقی آقا وکیل الّسفارةمحّمد

 

 سفارت دولت بلژیک

 مترجم و منشی خان اسمعیلمیرزا  -ویس قونسول هننمسیو  -مسیو بارن درپ وزیر مختار نصاب فخامتجناب 

 

 بوشهر

 مسیو پت قونسول
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 سفارت دولت روس

 -مترجم اّول )صاحب (عرب مسیو گریگرویچ -مسیو اشپیر نایب اّول و شارژدفر -جناب جاللتمآب مسیو بوتسف وزیر مختار و ایلچی مخصوص

 منشی دّوم قاسمخانمیرزا ابوال -میرزا مهدیخان منشی اّول -مسیو دانیلوف حکیمباشی -مسیو باطیوشقوف اتاشه -مسیو اشترتیر مترجم دّوم

 

یز   تبر

 مسیو چرکاوسکی مترجم -نایب جنرال قونسولگری - واپیژاپرنس  -مسیو پطرف جنرال قونسول

 

 ارض قدس

 مترجم مسیو سیدلر -نایب جنرال قونسولگریمسیو موسنیکف  -مسیو دالصوف جنرال قونسول

 

 گیالن

 ]۴۱[صفحۀ 

 نایب و مترجم قونسولگری [کذا] رپ مسیو پی -طونف قونسولیمسیو پاخ

 

 استرآباد

 مسیو ولف نایب و مترجم قونسولگری -مسیو کاخانفسکی قونسول

 

 سفارت دولت عثمانی

ین بیک نایب اّول سفارت کبری
ّ

شکری بیک نایب  -جناب جاللتمآب علی غالب بیک افندی سفیر کبیر حسیب بیک مستشار سفارت کبری بهاءالد

 محّررهای سفارت کبری اسمعیلمیرزا مجید و میرزا  -میرزا حسنخان شوکت منشی اّول سفارت کبری -امین بیک آتشه ملّیر -دّوم سفارت کبری

 

یز  تبر

 علی منشیمحّمدمیرزا  -در دفتردارنبن حسنی بیک باش شهاحسا

 

 کردستان

 یک نفر  منشی -دربنبیک باش شه راسمحاجی 

 

 کرمانشاهان

 یک نفر  منشی -بیک شهبندر نزهت
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 همدان

 یک نفر  منشی -سعید وکیل شهبندر محّمدجی حا

 

 خوی و سلماس

 یک نفر  منشی -مصطفی بیک شهبندر

 

 شیراز 

 د منشیمیرزا سّید محم -جار شهبندرابراهیم ناظم التحاجی سّید 

 

 بوشهر

 میرزا احمد منشی -میرزا حسین وکیل شهبندر

 

 ساوجبالغ

 به اسالمبول رفته رکمال افندی شهبند
ً
 وکیل شهبندر -مأذونا

ً
 یک نفر  منشی -انور افندی موقتا

 

 سفارت دولت فرانسه

مسیو  -مترجم اول قونسول افتخاریأدیبرت مسیو  -کنت داریو نایب اّول مسیو -ایلچی مخصوص جناب جاللتمآب مسیو رنه دوبالوا وزیر مختار و

 منشی مخصوص ابراهیمخانمیرزا  -فرته مترجم دّوم دفتردار

 

یز  تبر

 حسین منشی محّمدمیرزا  -مسیو ردکفریه مترجم و دفتردار -مسیو هوغونه قونسول

 

 بوشهر

 (رژان) مترجم و منشیحاجی میرزا حسین  -مسیو گز قونسول

 

 الندسفارت دولت ُه 

 جناب مسیو کنبل شارژدفر
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 وزارت جلیلۀ عدلّیۀ اعظم و تجارت دولت علّیه

وله وزیر عدلّیه اعظم و تجارت کل ممالک محروسه
ّ

 حاجی مشیرالد
ّ

 جناب جاللتمآب اجل

 

 اعضاء و اجزاء مجالس وزارتین عدلّیه اعظم

ب است از شش مجلس
ّ
 و تجارت که مرک

 

یر عدلّیۀ عظمی و تجارت  مجلس مخصوص وز

معتمد الّسلطان میرزا صادقخان  -علیخان مدیر دیوان پسر مرحوم وکیل لشکر محّمدجناب حاجی میرزا  -جناب حاجی میرزا ابراهیم رکن العداله

مات عاّمه
ّ
 دیوانخانه باشی منشی خان اسمعیلمیرزا  -میرزا حسینخان امین العداله مستوفی معتمد الّسلطان -سرتیپ مدیر تظل

ّ
نّواب حسینقلی  -کل

وله
ّ

وله محّمد -نوادۀ مرحوم وزیر نظام ابراهیمخان محّمد -میرزا سرتیپ نوادۀ مرحوم رکن الد
ّ

 -رحیمخان سرتیپ نوادۀ مرحوم حاجب الد

میرزا  -معین الّرعایا گیالنی علیخانمیرزا فتح -میرزا سّید کاظم مستوفی -غالمحسینخان مدیرالعداله پسر مرحوم حاجی عّباسقلیخان قاجار

 میرزا عّباسخان مستوفی منشی -حسین مستوفی منشی مخصوص دیوان عدالتمحّمد

 

 مجلس جناب میرزا شفیع

 صدر دیوانخانه که اغلب امور ملکی و شرعّیات به آنجا راجع است

میرزا حسینخان مستوفی و نایب الوزاره برادر جناب  -ایض سواریسرتیپ اّول و ناظم دیوانخانه و متّصدی عر خان اللهعمدة االمراء العظام فتح 

رحیمخان  محّمد -میرزا ابوالقاسم شیرازی که از اعضای قدیم دیوانخانه است -حسین میرزا نوادۀ همایون میرزا محّمدنّواب  -سراج الملک

میرزا حسینخان  -میرزا ابوالقاسم منشی -علی منشیمحّمدمیرزا سّید  -میرزا سّید مهدی قزوینی منشی اّول -منشی اّول خانمحّمدمیرزا  -ماکوئی

 میرزا یحیی ساوجی ثبات -محّرر

 

 مجلس جناب معتمد الّسلطان مشیر الوزاره میرزا محمود خان

 ]۴۲[صفحۀ 

ین منشی پسر مرحوم ندیمباشی قزوینی
ّ

 ابراهیم منشی سیدمیرزا  -میرزا محمود منشی -حسین نوادۀ مرحوم قائم مقاممحّمد میرزا -میرزا ضیاءالد

 

 خان مستشار عدلّیهجلس جناب معتمد الّسلطان خانبابام

علی  محّمدمیرزا  -میرزا عبدالحسین منشی -مستوفی پسر مستشار عدلّیه خان اسمعیلمیرزا  -یب اّول وزارت عدلّیهمیرزا محمود خان مستوفی نا

 ثباتمیرزا احمد  -نوری منشی
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 و تجارت عدالتمجلس اجزای دیوان

 دایره هستند به اینین دیوانخانه نیز سپرده مأمورجناب معتمد الّسلطان آقا رضا خان مستوفی معین العداله و  بریاست

وله -میرزا حسنخان
ّ

حسن ثّبات (معتمد الّسلطان علی عسکر خان میرزا  -میرزا علی اکبر منشی -نّواب منوچهر میرزا پسر مرحوم شعاع الد

 بیست نفر  فّراش -میرزا علی نایبان فّراشخانۀ مبارکه محّمدمیرزا  -بیست نفر)  غالمان -سرتیپ

 

 مجلس ثبت

 -ادنامجاتمیرزا محمور ثّبات قرارد -میرزا ابوالحسن خان منشی پسر جناب اعتصام الملک -معتمد الّسلطان میرزا مسعود خان سرتیپ بریاست

 میرزا اسمعیل ثّبات -میرزا تقیخان برادر مستشار عدلّیه -نویس میرزا عبدالکریم عریضه

 

 اعضا و اجزای مجلس

روره دعوت و احضار میشوندریاتجارت و تّج 
ّ

 که بحکم قرعه حاضر یا لدی الض

 

 مجلس جناب معتمد الّسلطان

  ثّبات -میرزا حسن منشی -تقی تاجر تبریزی محّمدآقا  -تقی تاجر اصفهانی حّمدمآقا  -میرزا عبدالخالق خان مستوفی رئیس محاکمات تجارت

 دو نفر

 

 تّجاری که بحکم قرعه حاضرند

 علی تاجر کاشانی پسر مرحوم حاجی علینقی محّمدحاجی  -میرزا علی اکبر تاجر نخجوانی -حاجی علی اکبر تاجر شیرازی

 

روره برای مهام 
ّ

  شوند یامور تجارت دعوت و احضار ماشخاصی که از تّجار لدی الض

رب محّمدمعتمد الّسلطان حاجی  -جناب حاجب ملک الّتجار
ّ

حاجی میر  -آقا عبدالباقی ارباب -امین ارباب محّمدآقا  -حسن امین دار الض

ب پسر امین الّتجار -صادق برادر ملک الّتجار محّمدآقا  -معروف به مغازه اسمعیل محّمدحاجی  -ابراهیم امین الّتجار
ّ
حاجی  -میرزا عبدالمطل

حاجی میرزا حبیب الله  -علی شیرازی محّمدحاجی میرزا  -حسین آقا محّمدحاجی  -حاجی عبدالّرزاق اسکوئی -حسین معروف به عمو محّمد

حاجی میرزا  -ابراهیم شیرازی محّمدحاجی  -لحسین کاشانیآقا عبدا -میرزا علی اکبر اخوی مشار الیه -حسین کاشانی محّمدحاجی  -کاشانی

 ّباسعلی پسر مرحوم حاجی ابوالفتحع

 

 ین عدلّیۀ اعظم و تجارت در والیاتمأمور 

 دیوانخانه و تجارت آذربایجان مأمورنّواب اشرف واال نصرة الّسلطنه 

 جناب رکن الملک  اصفهان
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 معتصم الملک  فارس

 ذوالّریاستین  همدان

 میرزا حسینخان سرتیپ  زنجان

 سرتیپ علیخانحاجی میرزا   مالیر و تویسرکان و نهاوند

 در ادارۀ حکومت است  کاشان

 خداداد خان سرتیپ  بروجرد

 منشی اّول دیوانخانه خان اللهمیرزا فضل   عراق

 حسین ناظم الّتجار  مازندران و استرآباد
ّ

 حاجی مال

 ملک الّتجار  بوشهر

 معین الّتجار در عمل تجارت  کرمان

 میرزا محمود خان  قم

 .از طرف وزارتین عدلّیه اعظم و تجارت تفویض شده بحکومتسایر والیات 

 

 جات وزارت خالصه

وله وزیر خالصه
ّ

میرزا باقر خان  -جات و خالصهطاهر بصیر الملک مستوفی مباشر  محّمدجناب میرزا  -جات دیوانی جناب جاللتمآب قبال الد

 .درستی معلوم نیستند با و چون صورت نداده سایر -جات نشی و مباشر خالصهمستوفی دیوان م

 

 ]۴۳[صقحۀ 

 وزارت علوم و تلگراف و معادن ممالک محروسه

وله وزیر علوم و تلگراف و معادن ممالک محروسه
ّ

 مخبرالد
ّ

 جناب جاللتمآب اجل

 

ین  وزارت علوم مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون رؤسا و مباشر

میرزا  -تقی میرزا آجودان سرتیپ دّوم محّمدنّواب  -حسینخان ناظم و میر پنجه محّمدجناب جاللتمآب نّیر الملک عمدة االمراء العظام  بریاست

 میرزا مهدی منشی و روزنامه نگار -کتابدار خان اللهاسد -دار سررشتهمیرزا باقر خان  -عبدالوّهابخان سرهنگ
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مین ایرانی و 
ّ
 فرنگی و السنۀ خارجهمعل

مین ایرانی
ّ
 معل

 علوم ریاضی
ّ

م کل
ّ
وله معل

ّ
 حکمت طبیعی محّمدآقا میرزا  -جناب سلطان الحکماء -جناب حاجی نجم الد

ّ
م کل

ّ
حاجی میرزا علی  -کاظم معل

اشباشی سرتیپ دو اکبرخانمیرزا علی  -رئیس االطّباء
ّ

م -ّیمنق
ّ
  -میرزا علیخان طبیب معل

ّ
م عربیعم  آقا میرزا حسن ادیب  مین مّجانیمتعل

ّ
  -ل

ّ
مال

م مقدماتی  صادق محّمد
ّ
 معل

 

مین فرنگی نظامی و غیره
ّ
 معل

م ریاضی و معرن  مسیو وویلیه
ّ
م توپخانه سرتیپ دوّیم  مسیو فلمر -معل

ّ
م پیاده نظام سرتیپ دوّیم  مسیو وت -معل

ّ
م موزیک   مسیو لمر -معل

ّ
معل

م موزیک -دکتر بازیل -سرتیپ اّول
ّ
 مسیو دوال معل

 

مین السنۀ خارجه
ّ
 معل

م زبان فرانسه سرتیپ اّول
ّ
م زبان روسی سرتیپ اّول -هربر الّسلطنه معل

ّ
م روسی سرتیپ سّیمعبدالّرحیم میرزا مع -مادرومن خان معل

ّ
میرزا  -ل

م زب -خان ریشار سرتیپ سّیم یوسف
ّ
 ان انگلیسیدکتر بازیل معل

 

 صاحبمنصبان حاضر خدمت

 -حسین میرزا مهندس سرهنگ محّمد -سلیمانخان مسیحی سرتیپ -علیخان مهندی سرتیپ دوّیم -حسن میرزا مهندس سرتیپ اّول محّمد

 میرزا رضا خان سرهنگ توپخانه -مهندسحسنخان قاجار سرتیپ  محّمد

 

یاضی مین و خلفاء علوم ر
ّ
 معل

 اسدالله میرزا -میرزا نظام خان -صفی خان محّمد -سرهنگ خان اللهاسد  -علیخان سرهنگ -سرهنگ خان اسمعیلمیرزا  -سلیمانخان سرهنگ

 

 خلفاء طبقات مختلفه

 -نظام کاظم خان خلیفۀ پیاده -میرزا رضا خلیفۀ توپخانه -یوسف علیخان هندی خلیفۀ زبان انگلیسی -حاجی خان خلیفۀ زبان فرانسه سرهنگ

 خلیفۀ طب محّمدمیرزا 

 

 متعلمین موجودی مدرسه که مشغول تحصیل هستند

مقدّمات  -پانزده نفر  مقدّمات ریاضی -نفر چهل و پنج  طب -چهل و دو نفر  پیاده نظام -سی و دو نفر  توپخانه -ده نفر  معدن -ده نفر  مهندسین

شش   صاحبمنصب -سی و شش نفر  موزیکانچیان کوچک -سی و پنج نفر  موزیکانچیان بزرگ داخلی مدرسه -بیست و پنج نفر -عربی و فارسی

مین مّجانی اطاق روسی و فرانسه و انگلیسی -سی نفر  تابین -نفر
ّ
 پانزده نفر  متعل
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باعه و 
ّ

اسخانه و دارالّنظاره و دارالط
ّ
 مرکزیانۀ خدواعک

اسخانه در ادارۀ عبدالله میرزا عملجات
ّ
 پنج نفر  عک

 

 دارالّنظاره

 چهار نفر  شربت دار و ایاغچی -پنج نفر  آشپز -نفر  انباردار -میرزا عبدالّصمد میرزای طّباخ خانه -در ادارۀ آقا احمد ناظر

 

باعه
ّ

 دارالط

 پنج نفر  در ادارۀ میرزا حسین عملجات

 

 دواخانه

 چهار نفر  ادارۀ مسیو شویرین دواساز و غیرهدر 

 

 فّراشان و قراوالن و توپچیان فّراشخانه

 ده نفر  فّراشان -نفر  سرایدار -نفر  دهباشی -غالمحسین بیک نایب

 

 پانزده نفر  قراوالن

 

 سه نفر  توپچی

 

 دارالخالفة الباهره الّصّحة اجزاء حفظ

 جناب جاللتمآب نّیر الملک رئیس و امیر تومان بریاست

 

 مرکزی دارالخالفه فرنگیها

 ...جناب جاللتمآب دکتر طولوزان حکیمباشی

 ]۴۴[صفحۀ 

حضرت واال آقای نایب الّسلطنه امیر کبیر وزیر  -دکتر شیندر حکیم حضور و حکیمباشی مخصوص -مخصوص اعلیحضرت اقدس همایونی...

م مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون دکتر بازیل -جنک
ّ
 انگلیس سنّیۀدکتر آدلنک حکیم سفارت  -معل

 

 



  
 

103 
 

 ندمیباشایرانیها که اجزاء مجلس مرکزی 

 طبیعی محّمدآقا میرزا  -جناب سلطان الحکماء
ّ

م کل
ّ
 -شمس االطباء -مجد االطّباء -مؤتمن االطّباء -حاجی میرزا علی رئیس االطباء -کاظم معل

 -حکیمباشی توپخانه افتخار الحکماء محّمدمیرزا  -میرزا سّید حسینخان دکتر -میرزا ابوالحسنخان سرتیپ رئیس مریضخانه -معتمد الحکماء

میرزا نصیر دوا  -خانمحّمددکتر میرزا شیخ  -میرزا نصرت سرهنگ طبیب مریضخانه -میرزا عبدالله طبیب -میرزا سّید عبد الّرسول قوام الحکماء

 ناظم الحکماء نظام محّمدمیرزا سّید  -ساز سرهنگ

 

 والیات

 آذربایجان و غیره
ّ

 خط

یز  سیف االطّباء  تبر

 میرزا علیقلی  خوی

 میرزا علینقی  مراغه

 حاجی میرزا رضا  زنجان

 میرزا باقر  قزوین

 اسمعیلمیرزا   همدان

 میرزا سّید جعفر افتخار االطّباء  رشت

 میرزا ابراهیم  کرمانشاهان

 میرزا سّید خلیل  گّروس

 خراسان و مازندران

 میرزا حسنخان  مشهد

 اسمعیلمیرزا   سبزوار

 میرزا صالح  شاهرود

 میرزا کریم  سمنان

 میرزا علی اکبر  مازندران

 میرزا ابوالقاسم  استرآباد

 

 فارس و کرمان
ّ

 خط

 حاجی میرزا جعفر  شیراز

 میرزا محمود خان  اصفهان

 صادق خان محّمد  کاشان

 میرزا علی اکبر صدر الحکماء  قم
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 میرزا مصطفی خان سرتیپ  لرستان و عربستان

 میرزا مرتضی  یزد

 میرزا عبدالّرضا خان  کرمان

 میرزا سّید عبدالّرضا  بوشهر

 حسین محّمدمیرزا   مالیر

 

یضخانۀ دولتی  اجزاء مر

 -دو نفر  ناظر و طّباح -میرزا فرهاد دواساز -نفر  مباشر -سه نفر  سایر اطّباء -میرزا نصرت سرهنگ طبیب -میرزا ابوالحسنخان رئیس مریضخانه

ک -شش نفر  پرستار مرضی -نفر  تحویلدار
ّ

 پنج نفر  رخت شوی -دو نفر  حّمامی و دال

 

 لگراف ممالک محروسهوزارت ت

وله وزیر علوم و تلگراف
ّ

 مخبرالد
ّ

 جناب جاللتمآب اجل

 

 اجزاء دارالخالفۀ طهران 

 ارباب منصب

نّواب  -نّواب شاهمراد میرزا سرتیپ -امیر تومان تلگرافچی مخصوص خان اللهتّواب نصر -جناب جاللتمآب مخبر الملک امیر تومان رئیس کل

 بیست و چهار نفر  یاور و تلگرافچی -یازده نفر  سرهنگ -رضا خان سرتیپمحّمد -مهدی میرزا سرتیپ و ناظم محّمدنّواب  -خلیل میرزا سرتیپ

 

 قلمارباب

 شانزده نفر  منشی و محّرر -باشی منشی خان اللهمیرا نصر -خان مستوفی محاسب کل میرزا سلیم

 

 صاحبمنصبان خارجه

 نفر  تلگرافچی -نفر  سرهنگ -مسیو شاول مستشار سرتیپ و دفتردار -سه نفر

 

 سایر والیات

 چهارصد و نود و هفت نفر

 

 فارس
ّ

 خط

 ه نفرس  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -میرزا محمود خان سرهنگ رئیس -پنج نفر  قم
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 دو نفر  فّراش -نفر  نویسنده -سه نفر  تلگرافچی -سرهنگ رئیس احمدخانمیرزا  -هفت نفر  کاشان

ش -نفر  غالم -دو نفر  نویسنده -شش نفر  تلگرافچی -سه نفر  سرهنگ -حسین میرزا میر پنجه رئیس محّمد -هیجده نفر  اصفهان
ّ
 پنج نفر  فرا

 

 باده و کازرونآ

 دو نفر  فّراش -دو نفر  تلگرافچی -چهار نفر

ر الّسلطنه -پانزده نفر  شیراز
ّ

 چهار نفر  فّراش -دو نفر  نویسنده -هفت نفر  تلگرافچی -سرتیپ  علیخانمیرزا فتح -رئیس و سرتیپ  مبش

 دو نفر  فّراش -نفر  تلگرافچی -میرزا آقا خان سرهنگ و رئیس -چهار نفر  ابوشهر

 ]۴۵[صفحۀ 

 نفر  فّراش -دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  برازجان

 پنج نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -میرزا موسی خان سرتیپ و رئیس -هفت نفر  بهبهان

 چهار نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -پنج نفر  بندر ناصری

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  بندر دیلم

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  رامهرمز

یک  سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  بندر ر

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  محّمره

 چهار نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -پنج نفر  شوشتر

 چهار نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -عبدالعلی میرزا سرهنگ رئیس -شش نفر  دزفول

 دو نفر  غالم -نفر  فچیتلگرا -سه نفر  کوپایه

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  نائین

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  اردکان

 دو نفر  فّراش -چهارنفر  غالمان -نفر  نویسنده -دو نفر  تلگرافچی -رئیس قاسمخانمیرزا ابوال -ده نفر  یزد و کرمان

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  انار

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  رفسنجان

 سه نفر  فّراش -دو نفر  غالم -دو نفر  تلگرافچی -سرتیپ رئیس احمدخانمیرزا  -هشت نفر  کرمان

 

 آذربایجان
ّ

 خط

 سه نفر  فّراش -غالم دو نفر -دو نفر تلگرافچی -اکبر میرزا سرتیپ رئیس -هشت نفر  قزوین

 نفر  فّراش -نفر  تلگرافچی -ابوالفتح خان سرتیپ رئیس -سه نفر  زنجان

 چهار نفر  فّراش -نفر  نویسنده -شش نفر  غالملن -پنج نفر  تلگرافچی -حسینخان سرتیپ رئیس محّمد -هفده نفر  رشت

 پنج نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -شش نفر  منجیل
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 دو نفر  ّراشغالم و ف -نفر  تلگرافچی -سه نفر  انزلی

 دو نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -سه نفر  الهیجان

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  رودسر

 سه نفر  غالم فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  تنکابن

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  سفارود

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  آسترا

یز  دو نفر  غالم -پنج نفر  فّراش -شش نفر  نویسنده -یازده نفر  تلگرافچی -علی اصغر خان بشیر الّسلطنه رئیس -بیست و پنج نفر  تبر

 دو نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -سه نفر  میانج

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  سراب

 نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -دو نفر  دمرن

 نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -دو نفر  جلفا

 سه نفر  غالم و فّراش -دو نفر  تلگرافچی و نویسنده -پنج نفر  ارومّیه

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  گوکان

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  مراغه

 نفر  فّراش -دو نفر  غالم -نفر  نویسنده -نفر  تلگرافچی -پنج نفر  اردبیل

 نفر  فّراش -نفر  تلگرافچی -دو نفر  نمین

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  خوی

 شش نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -هشت نفر  سلماس

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  میان دواب

 دو نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -سه نفر  ساوجبالغ

 

 خانقین
ّ

 خط

یم  نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -دو نفر  رباط کر

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  خان آباد

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  نوبران

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  زرق

 ]۴۶[صفحۀ 

 شش نفر  فّراش -چهار نفر  غالم -دو نفر تلگرافچی -میرزا اسدالله مشیر رئیس و سرتیپ -سیزده نفر  همدان

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  اسدآباد

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  کنکاور
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 سه نفر  فّراش -سه نفر  غالم -نفر  نویسنده -نفر  تلگرافچی -میرزا علیخان سرهنگ رئیس -یازده نفر  کرمانشاهان

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  کرند

پل  نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -دو نفر  سر

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  قصر

 رنف  فّراش -نفر  تلگرافچی -دو نفر  خانقین

 سه نفر  فّراش -دو نفر  غالم -نفر  نویسنده -دو نفر  تلگرافچی -عبدالجواد میرزا سرتیپ رئیس -نه نفر  کردستان

 دو نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -میرزا حسنخان سرهنگ -چهار نفر  کّروس

 سه نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  قروه

 چهار نفر  غالم و فّراش -دو نفر  تلگرافچی نویسنده -سرتیپ و رئیسحسین میرزا محّمد -هفت نفر  مالیر

 دو نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -سه نفر  نهاوند

 پنج نفر  غالم و فّراش -دو نفر  تلگرافچی -میرزا طاهر خان سرتیپ -هشت نفر  عراق

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  راه جرد

 هشت نفر  غالم و فّراش -پنج نفر  تلگرافچی -سرتیپ و رئیس خان اللهنصر -چهارده نفر  بروجرد و رازان

 شش نفر  غالم و فّراش -دو نفر  تلگرافچی -باقر خان سرهنگ رئیس -نه نفر  خّرم آباد

 

 خراسان
ّ

 خط

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  ایوانکیف

 فردو ن  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  خوار

 چهار نفر  غالم و فّراش -میرزا ابوالحسنخان سرهنگ رئیس -پنج نفر  سمنان

 نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -دو نفر  فیروزکوه

 دو نفر  غالم -رئیس سرهنگ اکبرخانمیرزا علی  -سه نفر  دامغان

 چهار نفر  غالم و فّراش -دو نفر  تلگرافچی -میرزا عبدالحسین خان سرهنگ رئیس -هفت نفر  شاهرود

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  میاندشت

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  باس

 چهار نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -حسین میرزا سرهنگ رئیس محّمد -شش نفر  سبزوار

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  مزینان

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -داود میرزا سرهنگ رئیس -پنج نفر  نیشابور

س
ّ

رالملک سرتیپ ر محّمد -بیست و چهار نفر  مشهد مقد
ّ

 -هفت نفر  تلگرافچی -حسین خان سرتیپ ناظم محّمد -ئیسجعفر میرزا مبش

 پنج نفر  فّراش -نه نفر  غالم -نفر  نویسنده

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  چناران
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 غالم و فّراش چهار نفر -حسینقلیخان سرتیپ رئیس -پنج نفر  قوچان

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  سرخس

 چهار نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -پنج نفر  کالت

 دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -سه نفر  درجز

 شش نفر  غالم و فّراش -دو نفر  تلگرافچی -حبیب الله میرزا سرتیپ و رئیس -نه نفر  استرآباد و آق قلعه

 نفر  فّراش -دو نفر  غالم -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  بندرجز

 شش نفر  غالم و فّراش -سه نفر  تلگرافچی -حسن خان سرهنگ رئیس -ده نفر  ساری

 -دو نفر  فّراش -دو نفر  غالم -سرهنگ و رئیس علیخانعبدال -پنج نفر  بارفروش

 سه نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -چهار نفر  اشرف

 دو نفر  غالم و فّراش -نفر  تلگرافچی -سه نفر  مشهد

 

 ]۴۷[صفحۀ 

 وزارت وظایف و اوقاف ممالک محروسه و غیره

 جناب جاللتمآب مجدالملک وزیر وظایف و اوقاف

 وظایف نصاب فخامتجناب 
ّ

 صدرالملک میرزا سّید مصطفی مستوفی اّول دیوان اعلی و محاسب کل

 

 وظایف دفتر استیفاء

 دار سررشتهمیرزا غالمحسینخان عزب دفتر و  -دار سررشتهمیرزا عّباس  -دار سررشتهمیرزا علی اصغر  -جناب میرزا محمود خان مستوفی

 

 دفتر انشاء

 آجودان وزارت وظایف خانمحّمدمیرزا  -میرزا سّید حسین مستوفی و منشی -نایب الوزاره باشی منشیمیرزا مهدی 

 

 اجزاء وزارت اوقاف

 علی اکبر قاضی -میرزا حسینخان منشی -مستوفی خان اسمعیلمیرزا 
ّ

 میرزا ابراهیم ثّبات -مال

 

 ین والیاتمأمور 

 االطّباء(استرآباد) میرزا یوسف بهاء -(آذربایجان) میرزا رضا مستوفی

 میرزا سّید عبدالله  مازندران

 میرزا عبدالله  شاهرود و بسطام
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 حاجی میرزا جعفر  سمنان و دامغان

 میرزا ابوالقاسم  خراسان

 جواد محّمدآقا سّید   فیروزکوه و دماوند

 میرزا محمود خان  خمسه

 میرزا مهدی خان  اصفهان

 میرزا حسینخان  یزد

 میرزا حسینخان  کرمان

 میرزا عّباس  قزوین

 میرزا مهدیخان  کاشان

 میرزا فضل الله  قم

 میرزا مهدیخان  نطنز و جوشقان

 احمدخانمیرزا   ساوه و زرند

ین  یالنگ
ّ

 میرزا مجدالد

 میرزا حسن  همدان

 میرزا رضا خان  مالیر و تویسرکان نهاوند

 میرزا عبدالّرحیم خان  کرمانشاهان

 خان اللهمیرزا عبد  عراق

 علیخان محّمدمیرزا   کردستانگّروس و 

 میرزا طاهر  عربستان

 رضا قلیخان  بروجرد و لرستان

 علیخان محّمدمیرزا   فارس
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 وزارت پست ممالک محروسه

 میرزا محسن خان معین الملک وزیر پست دولت علّیه نصاب جاللتجناب 

وله رئیس پست احمدخانمیرزا  نصاب فخامتجناب 
ّ

رالد
ّ

 مبش

 

 
ّ

 داراالنشاءمرکز کل

 ذوالفقار خان دفتردار خارجه -میرزا یانس ثّبات -منشی خانمحّمدمیرزا  -باشی منشیمیرزا علیخان 

 

 اطاق نوشتجات سفارشی

 اکبرخانعلی  -هادیخان -رضا میرزامحّمد -خان اللهاسد

 

 اطاق نوشتجات غیر سفارشی

 ممّیز اکبرخانعلی  -میرزا حسینخان معین -میرزا سّید احمد معین -حسنخان سرهنگ -میرزا ابوتراب خان

 

 اطاق تجزیه

 میرزا علی -ابوالحسن میرزا

 

 اطاق تحویلخانۀ نقدی

ب خان مستشار تحویلدار کل
ّ
 باقر خان تحویلدار -میرزا غالم رضا ثّبات -میرزا مطل

 

 تحویلخانۀ تمبر

 معین خانمحّمدمیرزا  -کل خان تحویلدارمیرزا مصطفی 

 

 اطاق تحویلداری تمبر باطله و محاسب ایرانی

 میرزا نصرالله تحویلدار تمبر باطله -دار سررشته خان اسمعیلمیرزا  -میرزا ابراهیمخان امین الوزاره

 

 اطاق انبار

 علی معینمحّمدمیرزا  -میرزا سرکیس انباردار
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 ]۴۸[صفحۀ 

 

 اماناتاطاق قبول کردن 

 میرزا محمود خان -میرزا آوانس ممّیز -میرزا ابراهیم -میرزا فضل الله معین -آقا میرزا هادی معین الوزاره

 

 اطاق واردات

 میرزا حسینخان معین -رئیس اکبرخانعلی 

 

 اطاق رد کردن قبوضات

 میرزا حبیب الله -حسینمحّمدمیرزا 

 

 فّراشان و غالمان

 بیست نفر  غالمان -بیست و چهار نفر  فّراشان

 

 سایر والیات

 آذربایجان
ّ

 خط

 نفر  فّراش -دو نفر  غالم -منشی قاسمخانابوال -رئیس قلیخانمیرزا علی  قزوین

 نفر  فّراش -علی منشیمحّمدمیرزا  -خانبابا خان رئیس  زنجان

 نفر  فّراش -میرزا بزرگ رئیس  خلخال

 نفر  فّراش -نفر  غالم -میرزا حسنخان رئیس  ارومّیه

 نفر  فّراش -میرزا یوسف رئیس  میانج

 دو نفر  غالم و فّراش -میرزا حسنخان رئیس  اردبیل

 نفر  فّراش -میرزا آقا باال رئیس  آستارا

 نفر  فّراش -رئیس احمدخانمیرزا   سلماس

 نفر  فّراش -میرزا حاجی آقا رئیس  شبستر

 نفر  فّراش -رئیس خان اسمعیلمیرزا   قراجه داغ

 نفر  فّراش -میرزا مهدی رئیس  میان دوآب

 نفر  فّراش -تقی رئیسمحّمدمیرزا   دهخوارقان

 نفر  فّراش -رئیس خان اللهمیرزا حبیب   ساوجبالغ
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 نفر  فّراش -میرزا غالمعلی رئیس  صاین قلعه

 فّراش نفر -حاجی میرزا محمود رئیس  مرند

 نفر  فّراش -میرزا عبدالحسین رئیس  مراغه

 نفر  فّراش -میرزا شفیع رئیس  بناب

ش -حاجی میرزا جّبار خان رئیس  خوی
ّ
 نفر  فرا

 نفر  فّراش -میرزا سّید حسینخان رئیس  جلفا

 نفر  فّراش -رئیس جعفرخانمیرزا   بایزید

 

یز  مرکز تبر

غیر سفارشی  -پاکت بگیر سفارشی خان اسمعیلمیرزا  -میرزا مهدیخان گیرندۀ امانت -غالم حسینخان ممّیز کل -سرتیپ رئیس کل علیخانعبدال

 -اطاق تحویلخانۀ میرزا آقا خان -میرزا اوادیس مباشر نوشتجات سفارشی خارجه -علیخان متّصدی نوشتجات خارجه محّمدمیرزا  -میرزا علینقی

  -میرزا هادیخان معین ایضآ -میرزا علی اکبر معین
ً
 -میرزا حسنخان ناظم -میرزا عّباسقلی مباشر قبوض سفارشی و امانات خانبابا خان معین ایضا

 نفر  انباردار -نفر  سرایدار -پنج نفر  شفّرا -چهارده نفر  غالمان

 

 گیالن
ّ

 خط

 نفر  فّراش -علی رئیسمحّمدحاجی میرزا   منجیل

 دو نفر  غالم -دو نفر  فّراش -نفر  منشی -میرزا سرکیس خان رئیس  رشت

 نفر  فّراش -رئیس خان اللهمیرزا نعمت   الهیجان

 نفر  قاصد -نفر  فّراش -میرزا مسیح خان رئیس  لشته نشاء

 

 مازندران
ّ

 خط

 میرزا علی اکبر رئیس -رئیس محّمدمیرزا   دماوند و آمل

 نفر  فّراش -رئیس خان اسمعیلمیرزا   بارفروش

 نفر  فّراش -رئیس خان اللهمیرزا نعمت   ساری

 نفر  فّراش -باقر رئیس محّمدمیرزا   بندرجز

 

 خراسان
ّ

 خط

 نفر  فّراش -میرزا احمد رئیس  سمنان

 نفر  فّراش -رئیس محّمدمیرزا   دامغان

 نفر  فّرتش -رضا میرزا رئیسمحّمد  شاهرود
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 نفر  غالم سوار -نفر  فّراش -میرزا علیخان رئیس  استرآباد

 نفر  فّراش -میرزا فرج الله رئیس  سبزوار

 نفر  فّراش -حسین رئیسمحّمدمیرزا   نیشابور

گیرندۀ غیر  محّمدمیرزا علی  -گیرندۀ نوشتجات سفارشی اسمعیلمیرزا  -میرزا صادق ناظم -رئیس کل قاسمخانحاجی میرزا ابوال  مشهد

 دو نفر  غالم -پنج نفر  فّراش -سفارشی

 دو نفر  غالم -نفر  فّراش -میرزا مهدیخان رئیس  قوچان

 نفر  فّراش -میرزا آقا رئیس  بجنورد

 نفر  فّراش -حاجی مرتضی خان رئیس  دره جز

 نفر  فّراش -ولی رئیس محّمد حاجی  نتو

 نفر  فّراش -رئیس احمدخانیرزا م  طبس

 نفر  فّراش -یرزا ابوالقاسم رئیسم  تربت

 نفر  فّراش -یرزا سّید حسین رئیسم  ترشیر

 نفر  فّراش -حسین رئیس محّمدمیرزا   گن آباد

 نفر  فّراش -حاجی میرزا شفیع رئیس  بیرجند

 نفر  فّراش -حاجی میرزا حسین رئیس  بشرویه

 ]۴۰] [در متن ۴۹[صفحۀ 

 

 فارس
ّ

 خط

 نفر  فّراش -ا فتح الله رئیسمیرز  قم

 نفر  فّراش -علی رئیس محّمدمیرزا سّید   کاشان

 دو نفر  غالم -دو نفر  فّراش -منشی خان اللهمیرزا سیف  -میرزا عبدالوّهابخان رئیس  اصفهان

 نفر  فّراش -رزا آقا رئیسمی  آباده

 سه نفر  غالم -دو نفر  فّراش -میرزا نفر -ممّیز خانمحّمدمیرزا  -علیخان رئیس محّمدمیرزا   شیراز

 چهار نفر  قاصد -دو نفر  فّراش -میرزا عبدالوّهابخان ناظم -خان رئیس امیرزا آاق  بوشهر

 نفر  فّراش -حسین رئیس محّمدمیرزا   بهبهان

 نفر  فّراش -میرزا جعفر رئیس  داراب

 نفر  فّراش -رئیس خانمحّمدمیرزا   جهرم

یز  نفر  فّراش -رئیس محّمدیرزا م  تبر
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 خ
ّ

 کرمان ط

 نفر  فّراش -رئیس علیخانمیرزا   نائین

 نفر  فّراش -میرزا آاق خان رئیس  یزد

 نفر  فّراش -حسین رئیس محّمدمیرزا   رفسنجان

 نفر  فّراش -رئیس خانمحّمدمیرزا   سیرجان

 دو نفر  غالم -دو نفر  فّراش -منشی خانمحّمدمیرزا  -ناظم خان اسمعیل -میرزا حسینخان رئیس  کرمان

 نفر  فّراش -میرزا حسین رئیس  بندرعّباس

 

 عراق
ّ

 خط

 نفر  فّراش -رئیس ابراهیمخان محّمدمیرزا   آشتیان

 میرزا یعقوب رئیس  تفرش

 نفر  فّراش -الغنی رئیسبد عمیرزا   آباد سلطان

 نفر  فّراش -میرزا فتح الله رئیس  گلپایگان

ت
ّ

 نفر  فّراش -میرزا حبیب الله رئیس  محال

 نفر  فّراش -جواد رئیس میرزا  نراق

 

 همدان
ّ

 خط

 نفر  فّراش -رئیس اکبرخانعلی   ساوه

 حسنخان رئیس زرق -میرزا علینقی رئیس نوبران  زرق نوبران و

 دو نفر  فّراش -میرزا حسین منشی -میرزا یحیی خان رئیس  همدان

 نفر  فّراش -میرزا رئیس محّمد  کردستان

 نفر  فّراش -رئیس محّمدسّید علی  میرزا  کنگاور

 دو نفر  فّراش -حسنعلی میرزا رئیس  کرمانشاهان

 نفر  فّراش -میرزا یحیی خان رئیس  خانقین

 نفر  فّراش -میرزا موسی خان رئیس  بروجرد

 نفر  فّراش -یرزا حسن رئیسم  بیجار

 نفر  فّراش -میرزا رئیس محّمدلیع  مالیر

 نفر  فّراش -میرزا آقا کوچک رئیس  دزفول

 نفر  فّراش -میرزا هاشمخان رئیس  شوشتر

 نفر  فّراش -رئیس محّمدمیرزا   خّرم آباد
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 نفر  فّراش -میرزا هدایت رئیس  تویسرکان

 نفر  فّراش -رئیسمیرزا آقا   نهاوند

 

 ]۵۰[صفحۀ 

 وزارت انطباعات و دارالّترجمۀ خاّصه و غیره

 اعتمادالّسلطنه مترجم مخصوص حضور همایون و وزیر انطباعات دولت علّیه و دارالّترجمه مبارکۀ دولتی
ّ

جناب  -جناب جاللتمآب اجل

 وزارت انطباعات و غیره و غیره خانمحّمدمیرزا علی نصاب فخامت
ّ

وله نایب کل
ّ

 مجیرالد

 

 دارالّترجمۀ مبارکۀ دولتی

 حسین خان فروغی مدیر دارالّترجمۀ همایونی محّمدذکاء الملک آقا میرزا  نصاب فخامتجناب 

 

 مترجمین فرنگی و غیره

م
ّ
وله پروسکی خان سرتیپ اّول و معل

ّ
عمدة  - جنگفرانسه و جغرافی و آجودان مخصوص وزارت جلیلۀ مترجم زبان  عمدة االمراء العظام هزبر الد

معتمد الّسلطان میرزا  -به خدمت ترجمانی ادارۀ سوارۀ قزاق روسی مأمورمیرزا مادروسخان میر پنجه مترجم زبان فرانسه و روسی  االمراء العظام

م زبان فرانسه
ّ
 یوسفخان سرتیپ پسر مرحوم مسیو ریشارخان مترجم و معل

 

 و غیره ایرانی

معتمدالّسلطان آقا  -سرتیپ و مترجم الممالک علیخانعمدة االمراء العظام میرزا  -جناب میرزا غیاث ادیب کاشانی منشی و مترجم زبان عربی

میرزا سّید  -علی مترجم زبان فرانسه و انگلیسی پسر جناب ذکاء الملک محّمدمیرزا  -میراز سّید حسین خان شیرازی مترجم زبان هندی

 مترجم زبان فرانسه محّمدمیرزا  -مترجم زبان روسی و فرانسه خان اللهدعب
ً
میرزا  -صادق منشی محّمدمیرزا  -میرزا حیدر علی منشی -علی ایضا

 میرزا عبدالحسین منشی -منشی محّمد

 

 وزارت انطباعات و ادارۀ روزنامجات

باعه دولتی
ّ

باعه محّمدمیرزا علی -جناب آقا میرزا سّید حسن مستوفی روزنامجات و دارالط
ّ

تاب نویسندۀ  -منشی دارالط
ّ
میرزا صادق شمس الک

باعۀ دولتی -میرزا زین العابدین کاتب کتب و رساالت مخصوصه -روزنامجات ایران و سالنامه و غیره
ّ

 -میرزا حبیب الله استاد مخصوص دارالط

 غالمحسین مذهب  -مباشر کارخانه و دستگاه طبع حروف انساندریمسیو 
ّ

باعهمال
ّ

باعه اسمعیل محّمداستاد  -دارالط
ّ

 محّمد -صّحاف دارالط

نایب هاشم مباشر نظم باسمه خانه های شهر  -ابوالقاسم بیک یوز باشی -آقا سّید میرزا یوز باشی -حسین بیک نایب فّراشان وزارت انطباعات

 بیست و شش نفر  سایر فّراشان و کارگرها -دارالخالفه
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 آذربایجان

 دو نفر  فّراش -نفر  محّرر -نّواب واال امیرزاده عّباسقلی میرزا بریاستهای آذربایجان  و باسمه خانهعمل روزنامه 

 

یز  ادارۀ روزنامۀ مبارکۀ ناصری منطبعۀ تبر

رّیۀ تبریزظندیم باشی حضرت والیت عهد و رئیس مدرسۀ م محّمدجناب آقا میرزا  بریاست
ّ

حضرت  -جناب صدق الملک منشی مخصوص -ف

 عهد منشی و مدیر والیت

 

 دار الّتالیف کتاب مستطاب نامۀ دانشوران ناصری

 آقا محّمدشیخ  -جناب آقا شیخ مهدی شمس العلماء عبدالّرب آبادی -جناب حاجی میرزا ابوالفضل ساوجی
ّ

میرزا طاهر  -پسر مرحوم مال

 نفر  کتابدار -دو نفر  محّرر -خوشنویس کاتب کتاب

 

 ]۵۱[صفحۀ 

 ممالک خارجه

 اروپ

ّیه و مجارستاندولت آ  ستر

د شدهرهج ۱۲۴۶فرانسوا شارل ژزف در سنۀ   امپراطور
ّ
 .ی متول

د شده است مسیحی ۱۸۶۳فرانسوا فردیناند شارل لوئی ژزف ماری هیجدهم ماه دسامبر سنۀ   ولیعهد
ّ
 .متول

 وینه  پای تخت

یر دول خارجه صدر اعظم   کالنگیکنت   و وز

 پروتستان هم داردلتی کاتولیک و دو  مذهب

 هشتاد و دو کرور  جمعیت
ً
 از قرار دو سال قبل تقریبا

 

 دولت اسپانیا

نس  پادشاه
ُ

د شده ۱۸۸۶سیزدهم در هفدهم ماه مه سنۀ  آلف
ّ
 .مسیحی متول

 دولتی کاتولیک  مذهب 

 سی و سه کرور  چهارصد و  جمعیت
ً
 چهار هزار و هفتصد و هشتاد و شش نفر چهل و تقریبا

 مادرید  تخت پای
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 )میشودترتیب حروف تهجی نوشته ( ب دول معتبرۀ آلمان

 نود و سه کرور و سیصد و پنجاه و هفت هزار و هشتصد و پنج نفر ۱۸۸۵کلّیه از قرار سنۀ   جمعیت

 لتی پروتستان و بعضی کاتولیکی هستنددو  مذهب 

 

 ساد

 شصت و هشت سال شمسی  سّنش  لیوم لویگفردریک   فرمانفرما

 سی و شش سال  سّنش لئویلد اگوست فردریک گلیوم لوی  ولیعهد

 کارل سروهه  تخت پای

 پروتستان  مذهب

 

 باویر

د در  (اتون) پادشاه
ّ
 .دژان استچون مریض است زمام سلطنت به دست پرنس  ۱۸۴۸هفدهم آوریل سنۀ  تول

 پرنس لوی  ولیعهد

 مونیک  تخت پای 

 کاتولیک  مذهب

 

 پروس

د شده و در شانزدهم ژوئن سنۀ  ۱۸۵۹دوّیم بیست و هفتم ژانویه سنۀ  ملیویپروس گ پادشاهامپراطور آلمان و 
ّ
میالدی مطابق  ۱۸۸۸میالدی متول

 .آلمان و پادشاهی پروس جلوس نمودهجری بر سر امپراطوری  ۱۳۰۵شّوال سنۀ 

د شده ۱۸۸۲لیوم در ششم ماه مه سنۀ یپرنس فردریک گ  ولیعهد
ّ
 سّنش دوازده سال  متول

یر اعظم  جنرال کاپریوی  وز

 وتستان و بعضی هم کاتولیک هستندپر  مذهب دولی

 برلن  تخت پای

 

 ساکسدولت 

 ت فردریک آگوست سّنش شصت و شش سالآلبر  پادشاه

 درزد  تخت پای

 پروتستان و قدری کاتولیک  مذهب دولتی
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 ورتمبرغ

 چهل و شش سال  سّنش  جلوس نموده ۱۸۹۱در سنۀ  لیوم شارلیگ  پادشاه

 استوت کارت  تخت پای

 پروتستان و قدری کاتولیک  مذهب دولتی 

 

 دولت انگلستان و ایرلند و اسکاتلند

د شده ۱۸۱۹ن در سنۀ ملکه ویکتوریا الکساندری  پادشاه
ّ
 .اند میالدی متول

ب به پرنس دوگال سّنش پنجاه و سه سال  ولیعهد
ّ

 پرنس آلبرت ملق

یر اعظم  گالدستونمسیو   وز

 لندن  تخت پای

حان که در  ۱۸۹۰م این مملکت از انگلیس و ارلند و اسکاتلند و جزایر حول و حوش از قرار تجدید سنۀ تما  جمعیت
ّ

به عالوۀ سربازان و مال

  وستان و غیرهدانگلیس از هن متصّرفیو پنجاه و پنج نفر و جمعیت تمام ممالک  نهصدو  هفتاد و هفت کرور و هشتاد و سه هزار  مسافرت هستند

 نود کرور و یکصد و نود و سه هزار و نهصد و بیست و دو نفر پانصد و

 ولیکپروتستان و مذهب مملکت ارلند کات  مذهب دولتی

 لرد الگن  فرمانفرمای هندوستان

 

 دولت ایطالیا

 سّنش چهل و نه سال هومبرت اّول  پادشاه

 سّنش بیست و پنج سال ویکتور امانوئل پرنس ناپل  ولیعهد

یر اعظم  جیونتیمسیو   وز

 کاتولیک  مذهب

 شصت و یک کرور و چهارصد و چهل و هفت هزار و سیصد و شش نفر ۱۸۸۶از قرار سنۀ   جمعیت

 رم  تخت پای

 

 دولت بلژیک

 سّنش پنجاه و نه سال وپلد دوّیملئ  پادشاه

 بروسل  تخت پای 

 ه هزار و هفتصد و نود و هشت نفردوازده کرور و نود و س ۱۸۸۹از قرار سنۀ   جمعیت

 کاتولیک  مذهب دو لتی
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 دولت پرتوغال

د شده ۱۸۶۳کارلس اّول در سنۀ   پادشاه
ّ
 میالدی متول

 ]متن ناتمام است[  ولیعهد
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