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معرفیپروژهتهراننگاری

تهران نگاری پروژه ای است که به هدف شناسایی، نسخه برداری، پژوهش و انتشار اسناد تهران قدیم تعریف و برنامه ریزی شده 
است. این مجموعه با همکاری مراکز اسنادی داخلی و بین المللی، موزه ها و مجموعه داران، خانواده ها و اشخاص مالک اسناد 
تاریخی و با بهره گیری از کارشناسان با تجربه برمبنای طرح و پژوهش رضا شیرازیان از سال ۱۳۹۳ در حال انجام است. این 
پروژه از سوی سازمان ها، نهادها، اشخاص و شرکت های ایرانی بسته به مسئولیت و عالئقشان مورد حمایت قرار گرفته است.

در این مجموعه کتاب های مرجع قرار است بتدریج هفده نوع از اسناد مرتبط با اطالعات مکانی قدیم تهران، گردآوری، پژوهش 
و بر اساس الگوی خاص این طرح مرتّب و منتشر شود. هرچند این مجموعه اسناد بسیاری از تاریخ شهری و اجتماعی تهران 
را در خود دارد، اما رویکرد آن صرفاً تاریخی نیست. نگارنده تالش دارد اسناد و اطالعات را بدون گزینش موضوعی و تنها 
بر اساس ارزش اطالعاتی ارائه نماید. به همین خاطر بسیاری از مشاغل و حوزه های تخصصی و عمومی به اّطالعات کاربردی 

منّظم دسترسی خواهند داشت.
محدوده زمانی این پژوهش از ابتدا تا سال ۱۳۵۷ش. را در بر می گیرد. اما تمرکز اغلب اسناد و اطالعات این مجموعه به 
دوره های قاجاریه )۱۲۱۰- ۱۳۳۴ق.( و پهلوی )۱۳۰۴-۱۳۵۷ش.( اختصاص دارد. تاکنون دو جلد از این مجموعه در مجلدات 

بزرگ )۳۴x۴۹ سانتیمتر و در ۶۰۰ صفحه( آماده و به شرح زیر منتشر شده است :

جلد اول: تهران نگاری - بانک نقشه ها و عناوین مکانی تهران قدیم

به معرفی ۳۱۴ قطعه نقشه شهر تهران و پیرامون آن می پردازد که از حدود ۳۰ مرکز و مجموعه گردآوری شده و از این تعداد 
۲۹۰ قطعه نقشه کامل و خوانا به چاپ رسیده است. بازه زمانی نقشه ها ۱۲۴۱ق. تا ۱۳۵۷ش. است.

عالوه بر اصل نقشه، مأخذ نقشه، تهیه کنندگان، فهرست مکان ها، تاریخ گذاری نقشه های بدون تاریخ و یا تصحیح تاریخ تولید 
برخی از نقشه ها راهنمای بسیار با اهمیت برای پژوهشگران و عالقمندان است. از روی نقشه ها ۴۶۰۰۰ عنوان مکانی قرائت و 

فهرست شده است که در فهرست اعالم انتهای کتاب دسترسی به نقطه مورد نظر را برای مخاطبان تسهیل می نماید.
این کتاب پژوهش و تدوین رضا شیرازیان در سال ۱۳۵۹ توسط نشر دستان و با مشارکت شهرداری تهران و حمایت تعدادی 

از سازمان ها و موسسات منتشر شده است.

جلد دوم : تهران نگاری- طهران در مطبوعات دوره قاجار )دوره های ناصری و مظّفری(

در این پژوهش تک تک صفحات ۵8 سال مطبوعات رسمی کشور بررسی شده و کلیه اخبار، اطالعات، آگهی ها، نشانی ها و 
تصاویر مرتبط با شهر تهران و اطراف آن استخراج و به ترتیب زمانی مرتب شده است. در این کتاب ۶۲۰,۰۰۰ کلمه از مطالب 
این روزنامه ها به همراه تصاویر با محوریت اّطالعات مکانی تهران ارائه شده است. تحوالت شهرسازی، تحوالت اجتماعی، 
تحوالت علمی و فنی، تأسیسات شهری، مدیریت شهری، زندگی روزمره، بالیای طبیعی، حوادث، بیماری ها، ساخت و تخریب 
اماکن شهری، قیمت انواع کاال، قیمت زمین و مسکن، مشاغل گوناگون و صدها موضوع و رویداد مختلف استخراج و با استناد 

به شماره و تاریخ روزنامه عیناً ارائه شده است.
روزنامه وقایع اتّفاقیه، روزنامه دولت علّیه ایران، روزنامه ایران، روزنامه اّطالع، روزنامه شرف، روزنامه شرافت، روزنامه ایران 

سلطانی و روزنامه ایران بین سال های ۱۲۶۷-۱۳۲۴ق. در این مطالعه مورد پژوهش قرار گرفته اند.
فهرستی از حدود ۳۰,۰۰۰ اعالم مندرج در این کتاب تهیه و ارائه شده است و در پایان نیز فرهنگ واژگان برای فهم لغات 

نامأنوس متن افزوده شده است.
کتاب حاضر پژوهش و تدوین رضا شیرازیان در سال ۱۳۹۷ توسط نشر دستان و با مشارکت شهرداری تهران و حمایت تعدادی 

از سازمان ها و مؤسسات منتشر شده است.

اعطای جایزه تهران به نگارنده

اعطای سیمرغ چاپ
به چاپ و صحافی

جلد اول کتاب تهران نگاری )نقشه ها(



Introducing the project

Tehran Negari (Tehrangraphy), is a project aiming to identify, research, reproduce, and finally 
publish historic documents related to Tehran. The work was carried out in close association with 
the Center for Domestic & International Depository, museums, collectioners, and individuals 
owning or preserving historical documents. Benefitting from the invaluable advice of experts and 
professionals, the research work was designed and commenced by Reza Shirazian in 2014. The 
project has been supported by numerous organizations, institutions, companies and individuals, 
thanks to their interest concerning the subject.
In these reference books, 17 types of documents will be compiled related to the locational data 
of Tehran in the past. Data has been collected, researched and organized in accordance to a 
specific method and thereafter published.
Although the work contains various documents of the social and urban history of Tehran, the ap- 
proach is not merely historical. The author presents the documents and data without thematic se- 
lection and purely in accordance to their informational value. As a result, a variety of occupations 
and specialized professions will have access to and use of the information.
The time span of this research ends at year 1979. Special emphasis is placed on the Qajarid 
(1794- 1925) and Pahlavi (1925-1979) eras.
To date, two volumes of this work (49x34 cm) in 600 pages each have been published and made 
available as follows:

Volume one: Tehran Negari – Collection Maps and Location Names of old Tehran

The work presents 314 pieces of Tehran maps and the areas around the city. These have been 
collected from 30 centers and collections, of which 290 pieces are full and clear maps. These 
maps date from 1826 to 1979.
In addition to the original map, identification of references, compilers, and locations, as well as 
da- ting undated or misdated maps have been undertaken. 46,000 names of locations have 
been orga- nized and listed, facilitating researchers in finding places within the numerous historic 
maps. The work was compiled by Reza Shirazian in 2017 and published by Dastan Company in 
association with Tehran Municipality, other organizations and institutes.

Volume two: Tehran Negari – Tehran in the Press during the Qajarid (Naseri & Mozafari) era

In this research, every single page of the press in Iran over a span of 58 years has been reviewed. 
All of the news, information, advertisements, addresses and pictures related to Tehran and 
peripheries have been extracted and organized chronologically.
In this publication, 620,000 words from the materials in the newspapers along with pictures are pre- 
sented with special emphasis on the locational data of Tehran. Urban and social developments, 
technological and scientific breakthroughs, urban installments, utilities’ management and city life, 
natural disasters, incidents and diseases, construction and destruction of monuments, prices for 
articles, land and housing, various occupations and hundreds of other subjects and events are 
extracted. These are all mentioned referring to the exact date of issue of the newspapers.
Newspapers such as Vaqaye Itefaqieh, Dolat Elyyeh Iran, Ittela, Iran, Sharf, Sharafat, Iran Soltani 
were reviewed from 1851 to 1907.
A list of around 30,000 names mentioned in the book is presented. There is a glossary of jargons 
and complicated terminology at the end of the book.

The work was compiled and written by Reza Shirazian in 2018 and published by Dastan Company 
in association with Tehran Municipality, other organizations and institutes.



سخننگارنده

نخستین بخش از پروژه تهران نگاری، به منظور سامان دادن به اَسناد اّطالعات مکانی تهران، انتشار مجموعه نقشه ها و عناوین 
مکانی مندرج بر آن ها بود که به صورت جلد اول پروژه تهران نگاری منتشر شد و در جای خود پایه و معیار مکانی مناسبی 
برای سازماندهی سایر اّطالعات مربوط به تهران را پدید آورد. مرحله دوم این ساماندهی و فعالیت پژوهشی بر روی گونه ای 
دیگر از اّطالعات تاریخی مربوط به تهران متمرکز شده است که در عین برخورداری از مؤلفه َرسمیت )به معنای تأیید از سوی 
منابع َرسمی حکومتی قاجار(، به لحاظ زمانی دارای پیوستگی است و در کّل تصویری نسبتاً جامع از روند تحوالت در جامعه 
شهری تهران را بازگو می کند. مهم ترین منبعی که دارای این دو ویژگی است، مجموعه روزنامه های دولتی است که انتشار 
آن ها از اوایل دورۀ ناصری )۱۲۶۷ق.( در تهران آغاز شد و مجموعه پیش روی شما حاصل بررسی آن ها تا پایان دوره مظّفری 

)۱۳۲۴ق.( است.
روزنامه های دولتی دورۀ قاجار منابعی غنی و پراهمیت برای آگاهی از رویدادها و سوابق مکانی شهر تهران به شمار می رود. در 
مجموعۀ روزنامه ها رویدادهای زندگی روزمرۀ شهری در کنار وقایع اجتماعی و سیاسیـ  با انشاء ادبی و شیوه چاپ مختص آن 

دورهـ  در شماره های پی درپی روزنامه ها ثبت شده است. این ویژگی حسِّ زمان و مکان را همزمان به مخاطب ارائه می کند. 
مطالعات بسیار زیادی بَر مبنای اّطالعات و مطالب مندرج در روزنامه ها در سراسر جهان و نیز در ایران صورت گرفته است. 
با این حال موانعی مانند مشکل دسترسی به شماره های مختلف روزنامه ها و مهمتر از آن زمان قابل مالحظه برای جستجو 
و جمع آوری اّطالعات از میان انبوه روزنامه ها باعث شده است که امکان بهره برداری از اّطالعات آن ها، با وجود اهمیتی که 

دارند، همچنان محدود مانده باشد.
خوشبختانه چند دهه است که گردآوری و بازنشر روزنامه های قدیمی در دستور کار تعدادی از مراکز کتابخانه ای و آرشیوهای 
ُمعتبر قرار دارد. از این میان می توان از مؤسساتی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملّی؛ مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس 
شورای اسالمی؛ موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و مرکز دائرهًْ المعارف بزرگ اسالمی نام بُرد که هر یک گام هایی مهم در 

این زمینه برداشته اند.
با وجود این اقدامات همچنان بزرگترین چالش در بهره برداری از منابع روزنامه ها زمان بَر بودن جستجوی مطالب در آنهاست. 
چه بسا پژوهشگرانی که امکان بررسی چندین هزار صفحه روزنامه را برای موضوع پژوهشی خود ندارند. گرچه در بازنشر 
روزنامه های دوره قاجار تالش شده است از طریق فهرست نویسی و بعضاً تنظیم نمایه امکان دسترسی به مواد اّطالعات تسهیل 

شود، اّما ارائه این امکانات برای برآورده ساختن نیازهای پژوهشی پژوهشگران کافی نیست.
مجموعه حاضر با تمرکز بر موضوع تهران امکاِن جدیدی برای دسترسی به اّطالعات مکانی مرتبط با شهر تهران و مناطق 
پیرامون آن با استناد به متن روزنامه ها فراهم کرده است. استخراج و ارائه تمامی مطالب حاوی اّطالعات مکانِی تهران از 
میان چندین عنوان روزنامه که در مجموع دارای هزاران صفحه هستند و ارائه آن ها در قالب یک مجلّد، این امکان را برای 
بهره برداران فراهم می سازد که موضوعات مختلف مرتبط با تهران را در بازه زمانی کمتر، با قلم و صفحه آرایی خوانا تر در 

دسترس داشته باشند. در این راه نمایه اَعالم و واژه نامه ضمیمه کتاب نیز این دسترسی را تسهیل خواهد کرد. 
پژوهش و تدوین این مجلّد از مجموعه تهران نگاری از خرداد ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۳۹۷ به مّدت ۱۶ ماه بدون توقف ادامه داشت. 
غلبه بَر حجم بسیاِر کارهای اجرایی و چالش های گوناگون در مسیر انجام آن، بدون فداکاری و حمایِت خانواده، همکاران و 
حامیان میّسر نبود. این مجموعه حاصل مشارکت جمعی است و موفقیت آن متعلّق به افراد، سازمان ها و همکاران نامبرده 

است، و مسئولیت نارسایی ها یا قصور احتمالی با نگارنده بوده، پذیرای نظرات شما هستم.

رضاشیرازیان
تهران - مهر ۱۳۹۷
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راهنمای استفاده

مجموعه حاضر آن دسته از اخبار و گزارشات و اّطالعات مندرج در روزنامه های دولتی دورۀ قاجاریه را شامل می شود که از سال 
۱۲۶۷ تا ۱۳۲۴ق. به روزگار سلطنت ناصرالّدین شاه و مظّفرالّدین شاه قاجار درباره تهران منتشر شده است. انتخاب مطالب 
مندرج در این مجموعه با محوریت تهران صورت گرفته است. معیار انتخاب این مطالب تماِم گزاره هایی است که به نحوی 
حاوی اّطالعات مرتبط با مکان یا محدوده خاصی در تهران و یا مرتبط با عنوان کلّی شهر تهران و یا مناطق اطراف آن باشد.
با وجود گستردگی دامنه اّطالعات مندرج در این مجموعه و عمومیت قابل مالحظه آن، تالش شده است که حتی االمکان از 
تکرار گزارش ها و اّطالعات مکّرر خودداری شود. برای نمونه رویدادها و مناسبت های َرسمی همچون مراسم استقبال از سفرای 
دول خارجی در طهران یا برگزاری مراسم سالم در دربار که هر ساله در چندین نوبت تکرار می شد، از آن جهت که حاوی 
اّطالعاتی جدید در خصوص مکان رویداد یا حادثه ویژه ای نبودند، به اختصار ذکر شده یا موارد تکراری آن ها حذف شده اند. 
همچنین اخبار و آگهی هایی که به صورت مکّرر منتشر می شدند و دارای اّطالعات تازه نبودند و نیز برخی حوادث کوچک 

شهری که بیانگر اّطالعات قابل  مالحظه در موضوع تهران نیستند، در این مجموعه ثبت نشده اند.
در جریان این پروژه متن روزنامه های دولتی سطر به سطر و صفحه به صفحه و شماره به شماره در دو نوبت مطالعه و بازخوانی 
شده است، تا گزینش مطالب کتاب به دقیق ترین شکل ممکن صورت پذیرد. بخش های انتخابی پس از استنساخ در سه نوبت 
بازخوانی شده و با متن اصلی تطبیق داده شده اند، تا بیشترین تطبیق را با متن اصلی داشته باشند و خوانندگان را از مراجعه 

به متن روزنامه ها بی نیاز کنند.
ترتیب مطالب بر اساس تاریخ انتشار )تقویم قمری که در دورۀ قاجار رایج بود( و شماره روزنامه طبقه بندی شده اند. عناوینی 
که به صورت تیتر به هر مطلب مستقل افزوده شده اند، در متن اصلی وجود ندارند و تنها به منظور معرفی اجمالی آن بخش 

تنظیم شده است. از این رو برای مطالعه این مجموعه نباید صرفا به تیترهای پیشنهادی اکتفا کرد.
مطالب مندرج در نسخه های چاپی روزنامه ها بعضاً خود دارای اشتباه است. شایع ترین این اشتباهات غلط های امالیی هستند. 
در مجموعه حاضر شماری از غلط های فاحش امالیی تصحیح شده اند و در برخی موارد نیز به مالحظه رواج زیاد آنها بدون 

تصحیح و به همان شکل اصلی ثبت شده اند. 
مواردی در داخل متن که با عالمت ] [ مشخص هستند، مطالبی اند که در متن اصلی نبوده و برای تصحیح و برطرف کردن 
ابهام افزوده شده اند. مواردی که با عالمت ]؟[ مشخص شده است، آن دسته از مطالب است که خواندن آن ناممکن بود. 

استفاده از عالمت ... به معنای ناتمام ماندن متن اصلی است که نیازی به درج ادامه آن در این مجموعه نبوده است.
نام ها و اصطالحات مندرج در متن کتاب به صورت نمایه عام تنظیم شده است. در این  باره یادآور می شود بسیاری از القاب در 
دورۀ قاجار به اقتضای شیوه حکومتی قاجاریه در طول زمان به اشخاص مختلف اعطاء می شد، به این معنا در یک بازه زمانی 
پنجاه ساله ممکن بود یک لقب در میان چندین نفر جابجا شود یا یک نفر چندین لقب دریافت کند. با آنکه در تنظیم نمایه 
تالش شده است، تا حد امکان اشخاص از هم تفکیک شوند. ولی ممکن است در مواردی با مراجعه به متن اصلی کتاب روشن 

شود که نمایه مربوط به یک لقب به بیش از یک نفر ارتباط داشته باشد.
برخی گزارش های تاریخی در متن روزنامه ها هست که دو یا سه دهه پس از اتفاق افتادن آن، در روزنامه ها مطرح شده اند. 
این نکته از این جهت قابل توجه است که مراجعه به اخبار مربوط به یک سال مشخص در بردارنده تمام اّطالعات مربوط به 

حوادث آن سال نخواهد بود و احاطه به موضوعات، نیازمند مطالعه بخش های دیگر کتاب است.
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بَرپایی َقراولخانه برای امنیت دارالخالفه
در این اوقات از ُحسن تدبیر و ُسلوک امنای دولت ایران امنیت دارالخالفه چنان است که دزدی و َدَغلی 
بسیار کم می شود، به طوری که کم ذکر می شود و یک سبب امنیت، گذاشتن قراولخانه هاست در شهر و 
اِمسال قراولخانه های چند در دارالخالفه بنا شد و امنای دولت قاهره معلوم کردند که بسیار بر امنیت شهر 
م سایر ممالک نیز قراولخانه بگذارند از جمله ُحکم شد  افزوده است، لهذا منظور دارند که در شهرهای ُمعظَّ

که در اول حوت در سی جای شهر مشهد قراول خانه بنا بگذارند.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره یکم، تاریخ جمعه پنجم، شهر ربیع الثانی، سنه 1267.

بارش برف زیاد در دارالخالفه
در این سال هوای زمستان دارالخالفه ی طهران در شدت سرما به خالف سال های گذشته بود و به َحّدی 
برف و بارندگی و یخ شده که کمتر وقتی اینطور اتفاق افتاده بود. از اول زمستان تا این هفته ُمکّرر برف های 
نافع به وقت آمد و هوا به شدت برودت داشت. لکن، بحمداهلل تعالی از اول این هفته چنان هوائی شده است 
که در دو سه روز برِف به آن کثرت از اطراف و ُحول و ُحوش دارالخالفه طهران رفت و حاال هوا به قِسمی 
خوب و خوش می گذرد که میان روز در برابر آفتاب کم می توان ایستاد. مثل اوایل بهار است و کمال خوبی 

و اعتدال در هواها حاصل است که عساکر در میدان ارک مشغول َمشق هستند.

تصمیم برای ساخت کارخانه چینی در میدان ارک
از آنجا که اهتمام اولیای دولت جاوید آیت ِعلّیه آن است که صنایع بَدیعه در َممالک محروسه پادشاهی 
به ظهور آید از جمله سابق بر این، اهتمام و توجه در ساختن ظروف چینی نمودند که سابقاً ساخته بودند 
ُمشابهت در لُون و َقواره به چینی داشتند، لکن اصل خمیره به پای چینی نرسیده بود. در هفته گذشته 
ساخته بودند که در همه چیز شباهت تام به ظرف چینی داشت. قاب و َقدح های بُزرگ و سایر اقسام 
چینی های خوب ساخته شده، لهذا ُحکم شد که کارخانه ی خوب بزرگ در میان ارک دارالخالفه طهران 

ساخته شود که استادان در آنجا آمده، مشغول شوند.

دوخت لباس نظام توسط ضعیفه ی طهرانی
روم دوخته، در کمال  قاعده ی  به  را  َملبوس صاحب منصب نظامی  َزردوزی دوره ی  ضعیفه ی طهرانی 
با کار  ُمطلقاً  به طوری است که  ِعلّیه رساند.  اولیای دولت  به نظر  این هفته  به عمل آورده که در  خوبی 
اسالمبولی امتیاز داده نمی شود. اولیای دولت ِعلّیه ُحکم فرمودند که شاگرد بسیار نگاهدارد و تا مّدت 

پنج سال اَحدی در عمل او ِشراکت ننماید.

قرار ساخت چاپارخانه در دارالخالفه و سایر شهرها
م  برای انضباط و انتظام امور چاپارخانه ها قرار شده بود که در دارالخالفه ی طهران و سایر شهرهای ُمعظَّ
ایران، چاپارخانه های ُمختصی ساخته شود که به قاعده ی ُمستمره روز، خروج چاپار هر یک از تّجار و سایر 
مردم که خواسته باشند با چاپار کاغذ روانه نمایند به آن چاپارخانه آورده به مباشر چاپارخانه بسپارند و 
در روز ورود چاپار هم آمده هر کس کاغذی داشته باشد از آنجا گرفته، ببرند که از این جهت برای مردم 
در گرفتن و دادن کاغذ خودشان عسرت و زحمت حاصل نشود و رسانیدن کاغذ مردم به تعویق نیفتد و 
همچنین در جمیع منازل عرض راه برای استراحت مردم چاپارخانه ها بسازند لکن به جهت کثرت برف و 

برودت هوا به تعویق اند که بعد از خوب شدن هوا از اول ُحوت ساخته شود.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره دوم، تاریخ جمعه یازدهم، شهر ربیع الثانی، سنه 1267.

سنگ  بَنای سرای اتابکیه توسط اتابِک اعظم امیرکبیر
از روزی که سرکار اعلیحضرت پادشاهی َسریر سلطنت و جهانبانی را به وجود َمسعود زیب و زینت داده اند 
اولیای دولِت علّیه در آبادانی َممالک محروسه عموماً و دارالخالفه طهران خصوصاً سعی و اِهتمام دارند. جناب 
اتابک اعظم امیرکبیر در دارالخالفه طهران یک ماه از عید نوروز َسنه ایت ئیل گذشته از خود بنای کاروانسرا 

و بازاری گذاشتند. که کاروانسرای آن موسوم به سرای اتابکیه و ُمشتمل است بَر سیصد و سی وشش ُحجره 
تحتانی و فوقانی. از سه راسته بازار که دّکاکین ُمتعدده بسیار دارند به کاروانسرای مزبور راه است. بازارها 
در ماه مبارک رمضان تمام شده و اصناف از آن وقت نشسته اند، در کمال خوبی و آبادانی است. کاروانسرا 
هم تا اول ُحوت تمام شد که در روز دوشنبه بیست و دوم که پنج روز از ُحوت گذشته، تّجار آمده ُحجرات 
آنجا را گرفته، نشستند و به قِسمی این کاروانسرا خوب ساخته شده است که تّجار در گرفتن ُحجرات آن 

با هم ُمناظره و َحرف دارند.

پرداخت مواجب سالیانه ی قشون در میداِن َدرِب خانه پیِش روی اتاِق نظام
نظر به اینکه از مواجب سالیانه ی ُقشون حاضر رِکاب قدری باقی بود. این اوقات که نزدیک به آخر سال است 
جمیع ُقشون رکابی را روز به روز، همه روزه در میدان درب خانه در پیش اطاِق نظام حاضر می کنند. در 
حضور محمود خان نایب اول آجودانباشی و جمیع لشکرنویسان نفر به نفر َکسر مواجب سالیانه هر یک را 

می پردازند. بعضی گرفته اند، تمام شده و برخی را در کارند، می دهند.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره چهارم، تاریخ جمعه بیست وششم، شهر ربیع الثانی، سنه 1267.

َگردن زدن بابیان در پای قاپوق
بعضی از معارف پیروان ماّل محمدعلی ُملِحد، َملعون بابی را که محّمد خان میرپنجه از َخمسه َمحبوساً 
همراه خود آورده بود چهار نفر از آنها را که َمصدر فتنه و خونریزی و منشأ اغلب فسادهای آن َملعون بودند، 
از جمله، میررضا نام ُملّقب به َسردار و یکی دیگر، فّراش َغَضب آن َملعون که َشریرترین اتباع او بودند در 

روز یکشنبه بیست  و هشتم شهر ربیع الثانی به اشارت اعلیحضرت پادشاهی در پای قاپوق گردن زدند.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره پنجم، تاریخ جمعه سوم، شهر جمادی االول، سنه 1267.

قیمت اجناس دارالخالفه به جهت اّطالع َخلق
از اولیای دولت علیه ُحکم شده است که قیمت اجناس دارالخالفه به جهت اّطالع َخلق گاه گاه در روزنامه ها 

نوشته شود در این هفته از این قرار است :
برنج :  

َعنبربو چهار َمن ُمقّرر 2100 دینار، ِگرده چهار َمن ُمقّرر 2000 دینار ؛ 
ساوجبالغی چهار َمن 2000 دینار ؛ اکوله چهار َمن ُمقّرر 3100 دینار.

گندم : 
ساوجبالغی یک َخروار 1 تومان و 9000 دینار ؛ 

دور َشهر یک َخروار ُمقّرر 1 تومان و 7500 دینار ؛ 
َورامینی یک َخروار ُمقّرر 1 تومان و 6000 دینار.

نان یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 3333 دینار ؛ 
جو یک َخروار ُمقّرر 1 تومان و 2500 دینار ؛ کاه یک َخروار ُمقّرر 4000 دینار. 

روغن چهار َمن ُمقّرر 1 تومان و 5000 دینار ؛ 
گوشت یک َمن ُمقّرر 1200 دینار ؛ 
پَنیر شور یک َمن ُمقّرر 2000 دینار.

هیزم یک َخروار ُمقّرر 1 تومان ؛ 
ذغال یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 6200 دینار ؛ ندارد. 

پیه ُگداخته 1 من ُمقّرر 2000 دینار، ندارد.

سفارتخانه دولت بهیه انگلستان در َمحلّه عباس آباد
موسیو روجیاری نام تاجر َفرنگی، چند بار مال الّتجاره به دارالخالفه آورده که به فروش برساند در خانه 

اهلل ویردی آقا نزدیک سفارتخانه دولت بِهّیه انگلیس در َمحلّه ی عّباس آباد منزل دارد.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره ششم، تاریخ جمعه دهم، شهر جمادی االول، سنه 1267.
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طهران در مطبوعات دوره ناصری

تشریف فرمایی اعلیحضرت پادشاهی به تاالر سردر دیوانخانه
بعد از شلیک توپ و زنبورک اعلیحضرت پادشاهی به تاالر سردرب دیوانخانه تشریف فرما شدند بازیگر و 
سازنده و سایر اسباب عیش و َطرب را در میدان ارک به حضور همایون آوردند و اعالی و ادانی دارالخالفه ی 
طهران از وضیع و َشریف در میدان ارک و باالی بام های میدان مزبور جمع شده، مراسم ُخرسندی و 

شکرگزاری را معمول داشتند و انعام ُملوکانه به َعمله جات َطرب پاشیده و پخش گردید.

تولیدات کارخانه بُلورسازی
این اوقات از اهتمامات اولیای دولت قاهره کارخانه ی بُلورسازی دارالخالفه ی طهران براه افتاده، استادان 
کارخانه ی مزبوره مشغول ساختن بلورآالت هستند. روز اول که کارخانه راه افتاده بود جناب جاللتمآب 
َصدراعظم برای توجه و رسیدگی به امر کارخانه ی مزبوره به آنجا رفتند. بُلورآالتی که از قبیل َغلیان و 
الله و ُگلدان ساخته شده بود، ُمالحظه نمودند. چون با َوصف اینکه هنوز ابتدای راه افتادن کارخانه بود، 
بسیار خوب ساخته شده و از بُلور ُقم بهتر بود. لهذا جناب ُمعّظم الیه در آن روز به استادان کارخانه مزبوره 
انعام داده، تَرغیبی نمودند و چند پارچه هم از این بلورآالت به نظر اعلیحضرت پادشاهی رسانده، بسیار 
َمقبول و پسندیده افتاد و انشاء اهلل  تعالی بعد از این از اهتمامات اولیای دولت علّیه بهتر و خوبتر از این 

ساخته خواهد شد.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره پنجاه و هفتم، تاریخ پنج شنبه دوازدهم شهر جمادی االول، سنه 1268.

تَسعیر اجناس دارالخالفه
گندم ساوجبالغی یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 1500 دینار ؛

گندم دور شهر یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 1500 دینار ؛
گندم َغریبه یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 2000 دینار.

جو یک َخروار ُمقّرر 1 تومان و 5250 دینار ؛
کاه یک َخروار ُمقّرر 5000 دینار ؛ یونجه ُخشک یک َخروار ُمقّرر 7500 دینار.

ماش یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 500 دینار ؛ عدس یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 6250 دینار ؛
لوبیا یک َخروار ُمقّرر 3 تومان و 2500 دینار.

کرچک یک َخروار ُمقّرر 4 تومان و 100 دینار ؛ ارزن یک َخروار ُمقّرر 1 تومان و 2500 دینار.
نمک یک َخروار ُمقّرر 3333 دینار.

ُخلّر یک َخروار ُمقّرر 1 تومان و 7500 دینار ؛ َسنگنک یک َخروار ُمقّرر 1 تومان و 3500 دینار ؛
نخود قزوینی یک َخروار ُمقّرر 4 تومان و 5000 دینار ؛ 

نخود رسمی یک َخروار ُمقّرر 3 تومان و 5000 دینار.
پیاز یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 5000 دینار.

شیره چهار َمن ُمقّرر 1700 دینار.
پیه ُگداخته چهار َمن ُمقّرر 7500 دینار.

کشک چهار َمن ُمقّرر 2200 دینار. 
کشمش طعام چهار َمن ُمقّرر 1500 دینار ؛

خرما چهار َمن ُمقّرر 3250 دینار.
روغن چهار َمن ُمقّرر 1 تومان و 1250 دینار ؛ 

برنج َعنبربو چهار َمن ُمقّرر 2300 دینار ؛ برنج سفید َکرده چهار َمن ُمقّرر 2600 دینار ؛
برنج ِگرده چهار َمن ُمقّرر 2500 دینار ؛ برنج اکوله چهار َمن ُمقّرر 3500 دینار.

نان یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 3333 دینار. 
گوشت یک َمن ُمقّرر 1200 دینار. 

شمع یک َمن ُمقّرر 2100 دینار ؛ روغِن  چراغ یک َمن ُمقّرر 1400 دینار.
آرِد گندم یک َخروار ُمقّرر 2 تومان و 5000 دینار ؛ آرِد جو یک َخروار ُمقّرر 2 تومان.

ماست چهار َمن ُمقّرر 1600 دینار ؛ پنیِر شور چهار َمن ُمقّرر 7500 دینار.
تنباکوی اعلی چهار َمن ُمقّرر 1 تومان و 6000 دینار ؛ 
تنباکوی َوسط چهار َمن ُمقّرر 1 تومان و 2000 دینار. 

سبزی آالت یک َمن ُمقّرر 250 دینار، آبغوره یک َمن ُمقّرر 600 دینار.
قند : اُرسی یک َمن ُمقّرر 5000 دینار ؛ یزدی یک َمن ُمقّرر 3900 دینار.

ِشکر خام یک َمن ُمقّرر 2600 دینار ؛ نبات یک َمن ُمقّرر 3350 دینار.
ِهل یک َمن ُمقّرر 1 تومان و 9000 دینار ؛ میخک یک َمن ُمقّرر 5500 دینار ؛

دارچین یک َمن ُمقّرر 1 تومان ؛ فلفل یک َمن ُمقّرر 2750 دینار ؛ 
زیره یک َمن ُمقّرر 2250 دینار، زعفران 10 سیر ُمقّرر یک تومان و 7000 دینار.
زرشک : بی دانه یک َمن ُمقّرر 1500 دینار ؛ تبریزی یک َمن ُمقّرر 5000 دینار.

آبلیمو یک َمن ُمقّرر 2500 دینار ؛ لیموی َعّمانی یک َمن ُمقّرر 2750 دینار ؛
ِسکنجبین یک َمن ُمقّرر 2500 دینار ؛ َحلویات یک َمن ُمقّرر 4000 دینار.

روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره پنجاه و هفتم، تاریخ پنج شنبه دوازدهم شهر جمادی االول، سنه 1268.

حضور پادشاه در کارخانه ی بلورسازی
درروز سه شنبه دهم سرکار اعلیحضرت پادشاهی به کارخانه بُلورسازی تشریف فرما شدند. بلورآالتی که 
ساخته شده بود به نظر اقدس همایون رسید و بسیار َمطبوع و پَسندیده افتاد. و درباره استادان کارخانه 
مزبوره بَذِل  التفاتی فرمودند و از این َمعنی برای استادان هر صنعت عموماً و برای استادان کارخانه ی مزبوره 

خصوصاً نوع دلگرمی و امیدواری حاصل شد.

خرید شیرینی شب عید از پنجاه باب ُدّکان قنّادی
این اوقات چون شب عید سعید سلطانی و برای مردم موسم ُسرور و شادمانی است. اکثر مردم از مرد و زن 
برای تدارک عید در بازار دارالخالفه ی طهران مشغول خریداری هستند و بازار خرید و فروش بیش از پیش 
رواج دارد حتی شب ها نیز قریب پنجاه باب دّکاکین قّنادی و غیره باز است و مشغول ساختن شیرینی آالت 

که در ایام عید بیشتر به مصرف می رسد، می باشند.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره پنجاه و هشتم، تاریخ پنج شنبه نوزدهم شهر جمادی االول، سنه 1268.

سالم عام تاالر عمارت جدید
در روز سه شنبه، بیست  و  چهارم این ماه اعلیحضرت پادشاهی در ساعت َسعد به تاالر عمارِت جدید 
تشریف فرما شدند و بار سالم عام فرمودند و چاکران دربار همایون هر کس در جاه و مقام مخصوص خود 

شرفیاب حضور مهرظهور ُخسروانی گردیدند.

تولیدات جبّه خانه و قورخانه ی مبارکه
بعضی از صنایع که سابقاً در مملکت ایران نبود در این روزها بهم رسیده و الحق بسیار خوب، تَرّقی کرده 
است و اجناس و اشیائی که پیشتر از َممالک بَعیده می آوردند، حال در خود این والیت به  عمل می آید از 
جمله به اهتمام عالیجاه میرزا علی اکبر سرهنگ قورخانه ی مبارکه، َقطران خوب و فراوان در َرحمت آباد 
گیالن می سازند و به قورخانه مبارکه به جهت مصارف عّراده توپ می آورند و همچنین آهن از َمعدن 
ماسوله ی گیالن خوب به عمل آورده اند که در نَرمی و َچکُّش گیری کمال امتیاز را دارد به قورخانه ی 
دارالخالفه  ی طهران آورده اند و استادان جّبه خانه و قورخانه پسندیده اند و از همان آهن لوله تفنگ و میخ 
ریزه و سایر اسباب آهن آالت بسیار خوب و ُممتاز در جّبه خانه و قورخانه ی دارالخالفه ساخته شده است.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره پنجاه و نهم، تاریخ پنج شنبه بیست و ششم شهر جمادی االول، سنه 1268.

ُجلوس بر تخت َمرَمر در تاالر دیوانخانه بزرگ
در روز یکشنبه بیست  و  نهم، سرکار اعلیحضرت پادشاهی زینت بخش تخت سلطنت شده در تاالر دیوانخانه  

بُزرگ به روی تخت َمرَمر نشسته، سالم عام فرمودند.

برپائی سالم در عمارت باغ
در روز دوشنبه هم، اعلیحضرت پادشاهی در ِعمارت باغ سالم فرمودند و چاکران دولت، ُمقربان حضرت، 
شرفیاب حضور مبارک شدند و در این دو روزه بعد از سالم به تاالر َسَردرب دیوانخانه تشریف فرما شدند.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره شصتم، تاریخ پنج شنبه سوم شهر جمادی الثانی، سنه 1268.

تَسعیر اجناس مأکوالت طهران
گندم ساوجبالغی یک َخروار، دو تومان و دوهزار و پانصد، 2 تومان و 2500 دینار ؛ 

گندم دور شهر یک َخروار، دو تومان و سی شاهی، 2 تومان و 1500 دینار ؛ 
گندم َغریبه یک َخروار ؛ دو تومان و دوهزار، 2 تومان و 2000 دینار ؛ 

گندم ورامین یک َخروار، هجده هزار و َده شاهی ، 1 تومان و 8000 دینار.
برنج َعنبربو چهار َمن، دوهزار و سیصد دینار، 3200 دینار ؛ 
برنج ِگرده چهار َمن، دوهزار و دویست دینار، 2200 دینار ؛ 

برنج سفید َکرده چهار َمن، دوهزار و ششصددینار، 2600 دینار ؛ 
برنج اکوله چهار َمن، سه هزار و دویست دینار، 3200 دینار.

روغن چهار َمن، چهارده هزار و  َده شاهی، 1 تومان و 4500 دینار.
گوشت یک َمن، یک هزار  و چهارصددینار، 1400 دینار.

نان یک َخروار، دو تومان  و سه هزار و  هفت پول، 2 تومان و 3222 دینار.
جو یک َخروار، شانزده هزار و  َده شاهی ، 1 تومان و 6500 دینار.

کاه یک َخروار، پنج هزار دینار، 5000 دینار.
شیره چهار َمن، یک هزار و َهشتصد دینار، 1800 دینار.

ماش یک َخروار، دو تومان  و  هفت هزار، 2 تومان و 7000 دینار ؛
عدس یک َخروار، دو تومان  و  دوهزار و ده شاهی، 2 تومان و 2500 دینار ؛

لوبیا یک َخروار، سه تومان  و   نیم، 3 تومان و 5000 دینار ؛
َکرچک یک َخروار، پنج تومان ، 5 تومان ؛

ارزن یک َخروار، دوازده هزار و  پانصد، 1 تومان و 2500 دینار.
نمک یک َخروار، سه هزار  و  پانزده شاهی، 3750 دینار.
ُخلّر یک َخروار، پانزده هزار، 1 تومان و 5000 دینار ؛ 

سنگنک یک َخروار، پانزده  هزار، 1 تومان و 5000 دینار.
نخود َرسمی یک َخروار، دو تومان  و هشت هزار و  پانزده شاهی، 2 تومان و 8750 دینار ؛

نخود قزوینی یک َخروار، چهارتومان، 4 تومان.
پیاز چهار َمن، یک هزار و دویست، 1200 دینار.

یونجه یک َخروار، شش هزار و  َده شاهی، 6500 دینار.
پیه چهار َمن، شش هزار و  َده شاهی، 6500 دینار.

کشک چهار َمن، دوهزار و دوعباسی، 2400 دینار.
کشمش چهار َمن، یک هزار و یک عباسی، 1200 دینار

خرما چهار َمن، دوهزار و  َده شاهی، 2500 دینار.
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طهران در مطبوعات دوره ناصری

شرکت در اسب دوانی و سان دیدن از اسب های سوغانی
اعلیحضرت پادشاهی در کمال شوکت و اجالل در عمارتی که در اسب دوانی ساخته شده، تشریف فرما 
گردیدند و جمیع آداب و قوانین که به جهت این روز، همه ساله معمول بود به جای خود مهّیا و آراسته 
شده، َدسته  َدسته اسب های سوغانی از سان حضور همایون گذشته بعد از آن اسب ها را سه دسته کرده، 
بنای تاختن گذاشتند. دسته اول چهار دوره زدند که عبارت از دو فرسخ باشد و دسته دوم سه دوره که یک 
فرسخ و نیم باشد و دسته سوم دو دور که یک فرسخ باشد و هر کدام از اسب ها که پیش آمدند موافق قرار 
همه ساله انعام خود را به ترتیب بیدق  ها برداشتند و اعلیحضرت پادشاهی بعد از تماشا و تَفّرج اسب دوانی 

با الشوکه و االجالل به ارک مبارکه سلطانی مراجعت فرمودند.

اغتشاش برنج در دارالخالفه طهران
چون برنج در دارالخالفه طهران به قرار معمول َسنواتی در قیصریه ُفروخته می شد و سایر کسبه نیز از 
قیصریه خریده و در دّکان خود می گذاشتند. در این روزها که حسب االمر همایون شاهنشاهی ُمقّرر شده 
بود که به جهت جشن ولیعهدی نواب مستطاب ُمعین الدین میرزا، ولیعهد دولت علیه ضیافتی ترتیب داده، 
جمیع چاکران دربار همایون را مهمانی نمایند. و هر ِصنفی از نوکر را ُحکم شده بود که باشیان آن ها ضیافت 
نمایند. امنای دولت علیه به جهت تدارک ضیافت مزبور هر یک به خریداری برنج در روز چهارشنبه یازدهم، 
علیحده آدم به قیصریه فرستاده بودند. بعضی از مردم اشرار ُمفسده جو این خریداری جنس را مایه و وسیله 
فساد دانسته سخنی بر زبان رانده، موجب وحشت بازاریان و عوام الّناس شده و تا یک ساعت اغتشاش و 
وحشت و اضطراب در میان َخلق شهر بود و مردم به خریداری آذوقه مشغول بودند. و اجناس تَسعیر بهم 
رساند تا اینکه مراتب به عرض اقدس همایون شاهنشاهی رسیده، امنای دولت قاهره حسب االشاره  العلیه 

فرستاده چند نفر از ُمفسدین را گرفتند. تنبیه و سیاست نمودند و آشوب فرونشست.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره صد و هفدهم، تاریخ پنج شنبه نوزدهم، شهر رجب المرجب، سنه1269.

دّکان حاجی محمدابراهیم بّزاز طهرانی در بازار جدید جنب امامزاده زید
در روزنامه شهر نوشته اند که حاجی محمدابراهیم بزاز طهرانی دکانی در بازار جدید َجنب امامزاده زید دارد.

خرابی های بعد از باران در دارالخالفه
به سبب باران های ُمتوالی که در این روزها آمد، در روزنامه شهر نوشته اند که به بعضی خانه ها و طویله ها 
خرابی بهم رسیده ولکن به کسی اذیت نرسید. از جمله در شب بیست  و  دوم َمطبخ و َشربتخانه و باالخانه ی 
نواب شاهزاده بهرام میرزا خراب شده اما کسی تَلف نگردیده بود و همچنین چند روز قبل در محله َسنگلج 
خانه ای خراب شد. چند نفر در میان خانه بوده اند به ُمجّرد فهمیدن، بیرون دویده اند. یک نفر زن بعد از همه 
خبردار شده و خود را به میان درگاه رسانده بوده است که سقف پائین آمده او را هم بعد از آنکه خاک و خرابی 
را عقب ریخته اند تندرست بیرون آورده اند و همچنین طویله عالیجاه طهماسبقلی خان در محله عودالجان 
خراب شده با اینکه چند نفر ِمهتر و غیره و چند راس مال در آنجا بوده اند به هیچ یک آسیبی نرسیده است.

آثار ناخوشی وبا در محله سنگلج
دیگر در اخبار شهر نوشته بودند که از روز دوشنبه هفته گذشته، آنچه اطّباء تشخیص داده اند آثار ناخوشی 

وبا در محله سنگلج بروز کرده است تا بعد خداوند عالم حفظ نماید.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره صد و هجدهم، تاریخ پنج شنبه بیست و ششم، شهر رجب المرجب، سنه1269.

حضور شاه و درباریان در نیاوران
اعلیحضرت قوی شوکت پادشاهی در این اوقات در عمارت جدید َقریه نیاوران شمیران تشریف دارند و اکثر 
خّدام دربار سپهراحتشام نیز در آن اطراف هر یک َمنزل کرده یا چادر زده اند یا در خانه ها ُسکنا نموده اند 

که ُملتزم رکاب همایون و حاضر انجام خدمات ُمحّوله به خود باشند.

انتصاب شاهزاده اردشیرمیرزا به حکومت طهران
نظر به وفور مراحم ُملوکانه درباره نواب مستطاب شاهزاده واالتبار اردشیرمیرزا در این اوقات از قرار فرمان 
ِمهر لَمعان مبارک حکومت دارالخالفه طهران و توابع آن را که پایگاه َسریر خالفت و جایگاه اورنگ سلطنت 
و از سایر والیات ممالک محروسه ُرتبت تقدم و َشرف برتری داشته و حکمرانی این والیت نسبت به سایر 
حکام دیگر والیات به حسب رتبت و ُقربت و مکانت امتیاز و اختصاص بهم رسانده به نواب ُمعّزی الیه مفوض 
و او را به اعطای این رتبت از جمیع حکام و شاهزادگان و فرماندهان والیات سمت اختصاص و امتیاز دادند. 
که از ابتدای هذه السنه اودئیل و مابعدها حکومت دارالخالفه مبارکه مخصوص نواب ُمعّزی الیه بوده و در ازای 

منصب مزبور یک ثوب جّبه تِرمه الکی زنجیره دار از َملبوس خاصه خاص به او خلعت مرحمت فرمودند.

انتصاب میرزا موسی به وزارت شاهزاده اردشیرمیرزا حاکم طهران
همچنین نظر به قدمت خدمت و ُحسن کفایت و کاردانی و راست َقلمی عالیجاه ُمَقرَّب الخاقان میرزا موسی 
مستوفی دیوان اعلی، وزارت نواب مستطاب شاهزاده واالتبار اردشیرمیرزا و داد و ستد معامله دیوانی دارالخالفه 
و اطراف و بلوکات و دهات خالصه دیوانی را از ابتدای هذه السنه ادوئیل و مابعدها به عهده کفایت ُمَقرَّب الخاقان 
مشارالیه، مفوض و مرجوع فرمودند و فرمان همایون در این باب شرف صدور یافته به اعطای یک ثوب جّبه 

تِرمه الکی مخلع و مباهی گردید. که با کمال امیدواری مشغول نظم خدمات ُمحّوله به خود باشد.

وضعیت وبا در دارالخالفه
چنان که در هفته گذشته در روزنامه شهر نوشته شده بود در این روزها ناخوشی وبا کمی در شهر هست 

ولکن بحمداهلل نسبت به ناخوشی های سال های سابق چندان شّدت ندارد و معالجه که عالیجاه ُمَقرَّب الخاقان 
حکیم کلوکه حکیم باشی اعلیحضرت پادشاهی نوشته بود و در روزنامه سابق در نُمره 117 نوشته شد.

روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره صد و نوزدهم، تاریخ پنج شنبه سوم، شهر شعبان الُمعّظم، سنه1269.

اقامت شاه در َقریه امامه لواسان
چون َقریه امامه ی لواسان به حسب ییالقّیت از سایر ییالقات بلوکات دارالخالفه طهران ممتاز و به عذوبت 
ماه و بُرودت و لطافت هوا موصوف است، لهذا خاطر اقدس همایون پادشاهی مایل به چند روزه توقف در 
َقریه مزبوره گردیده در روز دوشنبه هفتم این ماه، موکب فیروزی کوکب همایون از قریه نیاوران شمیران 

به ییالق مزبور حرکت فرمودند.

ناخوشی وبا و اقامه نماز جماعت و دعا برای رفع آن
ناخوشی وبا در بعضی محاّلت شهر شایع شده بعضی معالجه و مداوا می شوند و بعضی هم تَلف می گردند 
و لکن نسبت به سال های سابق چندان شّدتی ندارد و در روز دوشنبه هفتم، عموم اهالی دارالخالفه از صغیر 
و کبیر و وضیع و شریف و تقی و شّقی به فحوای اذا مسه  الشر جزوعا، روی نیاز به درگاه خالق بی نیاز 
آورده، در مّصالی خارج شهر جمع گردیده و از َدرِ تضّرع و توّسل به ارواح مطهره رسول مختار و ائمه اطهار 
درآمده اغلب با زبان روزه به خلوص نیت بعد از ادای صلوه، رفع این بلیه را از درگاه احدیت، َمسئلت و 
حفظ و استقامت مزاج مبارک اعلیحضرت پادشاهی را دست به دعا برداشتند و جناب اجل العلماء العظام 
امام جمعه و جماعت دارالخالفه طهران خلق را ترغیب به طاعت و عبادت و توبه از معاصی و بذل خیرات 

و مبّرات و احسان به فقرا و ضعفا نمودند.
ناخوشی وبا در این شهر اگرچه چنانچه نوشته شد بالکلّیه نسبت به سال های سابق چندان شدتی ندارد 
ولکن نسبت به هفته های گذشته قدری شدت نموده به این معنی که روزی شصت یا هفتاد نفر می میرند 
و بسیاری مردم از شهر بیرون رفته، در دهات اطراف خصوصه کوهپایه جات شمیران و جاهای سردسیر 

قرار گرفته اند.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره صد و بیستم، تاریخ پنج شنبه دهم، شهر شعبان الُمعّظم، سنه1269.

فوت میرزا عبدالرحیم اصفهانی ُملّقب به موالنا در سنگلج
از جمله اتفاقات غریب که در این شهر افتاده در محله سنگلج، میرزا عبدالرحیم اصفهانی ُملّقب به موالنا، در 
روز دوشنبه با کمال صّحت بدن، مذکور نمود که از توقف این دنیا به تنگ آمده ام و جائی را در خانه خود 
نشان داده، گفت برای من اینجا را قبر بکنید و بعد از دفن بقعه بسازید و خانه ام هم تکیه و وقف باشد و با 
کمال بِشاشت خود هم امداد در حفر قبر نموده بعد از آن احوالش بهم خورده، صبح سه شنبه درگذشت و 

در همانجا مدفون گردید.

وقوع سیل و ورود آن از قنات ِمهرگرد به داخل ارک و از قنات سنگلج به داخل محله سنگلج
در روز سه شنبه 8 این ماه نزدیک دو ساعت به غروب مانده، سیلی از کوهستان شمیران جاری شده و 
از قنات ِمهرگرد داخل ارک و از قنات سنگلج داخل محله سنگلج گردیده اما حسب االمر نواب مستطاب 
شاهزاده واالتبار اردشیرمیرزا فّراش و غیره رفته جلو آب را گرفته، نهر نمودند و سیل را به خندق انداختند 

و بحمداهلل خرابی به عمارات سلطانی و غیره نرسید و اگر اِهمال می شد تشویش خرابی بود.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره صد و بیستم، تاریخ پنج شنبه دهم، شهر شعبان الُمعّظم، سنه1269.

وضعیت دارالخالفه
امورات دارالخالفه طهران از ُحسن مراقبت نواب مستطاب شاهزاده واالتبار اردشیرمیرزا و ُمَقرَّب الخاقان 
میرزا موسی در کمال انتظام است. هر کس به کار و خدمت ُمحّوله به خود مشغول از جمله، ُمَقرَّب الخاقان 
میرزا زمان مستوفی دیوانخانه مبارکه همه روزه در دیوانخانه حاضر آمده، به عرایض عارضین رسیدگی 
می نماید و همچنین عالیجاه محمودخان کالنتر و کدخدایان محاّلت نهایت مراقبت در انضباط شهر و حفظ 
و حراست اموال مردم دارند. با اینکه بسیاری از اهل دارالخالفه به سبب واهمه از ناخوشی، اسباب های 
خود را در خانه های خود بی آدم و ُمستحفظ ریخته و بیرون رفته اند. کمتری سرقت اتفاق می افتد و اگر 
کسی مصدر سرقت و خالف حساب بشود، تنبیه و سیاست می گردد. از جمله دو سه نفر که در شهر و 
تجریش اسباب دزدیده بودند به سعی کالنتر و کدخدایان به دست آمده نیز و ُمَقرَّب الخاقان میرزا موسی 
آورده و مراتب به عرض نواب شاهزاده رسید اموال مسروقه استرداد و به صاحبانش تسلیم شده و سارقین 

حسب الحکم در میدان قاپوق به سیاستی که سزای اعمال آن ها بود، رسیدند. که عبرت دیگران باشند.
از آن راه که امنای دولت قاهره پیوسته رفاه و آسودگی عموم اهالی این دولت علیه را طالب می باشند، 
خصوصه اهل قشون که سرباز و جان نثارند و چون این مرحله ظاهر است که ازدحام خلق در یک جا بیشتر 
موجب ظهور ناخوشی وبا می شود، لهذا از افواجی که در دارالخالفه متوقف بودند چند فوج را مرخص خانه 
کردند و افواج دیگر هم که در سربازخانه ها یا در اردوی دور شهر بودند، اذن مرخصی حاصل کردند که به 
جاهای خوش و خرم که نزدیک به دارالخالفه باشد بروند. از جمله یک فوج در اکبرآباد است و فوج دیگر 
در کن و سولقان و فوج دیگر در کرج و این حکم بسیار فایده دارد هم برای افواج و هم برای اهل شهر در 
باب مریض های افواج، حکم ُموکد شده است که اگر صاحب منصبان در پرستاری آن ها تَغافل نمایند، موآخذ 
باشند. از جمله، چندی قبل از این یکی از سربازان فوج کزازی ناخوش شده و صاحب منصب فوج مزبور 
گفته بود او را دور از فوج در صحرا گذاشته بودند. امیراالمراء سردار کثیراالقتدار عساکر منصوره از این معنی 
مستحضر شده، فرستاده بود خود صاحب منصب حکماً به نفسه رفته سرباز را ببرد و در منزل خود پرستاری 

نماید و به سبب این حکم عموم صاحب منصبان از افواج خود کمال مراقبت را دارند.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره صد و بیست و یکم، تاریخ پنج شنبه هفدهم، شهر شعبان الُمعّظم، سنه1269.
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بازدید شاه از محل ساخت کاغذگرخانه
در روز پنج شنبه َسلخ شهر ذی الحّجه الَحرام اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی عزیمت زیارت بُقعه 
ُمتبرکه امامزاده عبدالعظیم فرموده، اول افواج قاهره و سواره نظام را که در خارج دروازه دولت مشغول َمشق 
بودند تماشا فرموده، بعد از آن به کاغذگرخانه که تازه در خارج دروازه دولت می سازند، تشریف فرما گردیده 
مالحظه وضع و اسباب کارخانه مزبور را فرموده، از آنجا به تَفّرج باغ نظامیه جناب جاللت مآب اشرف 
امجد افخم صدراعظم تشریف فرما شده، مدتی تَفّرج و ِسیر آنجا را فرمودند و بعد از آن به زیارت امامزاده 

واجب التعظیم تشریف فرما گردیده، هنگام غروب آفتاب به ارک مبارکه سلطانی ُمعاودت فرمودند.

اقامت در مهمانخانه دولتی
عالیجاه سّید  نورمحمدشاه فرستاده جناب سردار کهندل خان، حکمران قندهار که با عریضه و پیشکش به 
دربار جهاندار همایون آمده بود. چون در وقت و روز مشارالیه که دوم ذی الحّجه بود و در نُمره 237 این 
روزنامه نوشته شد، موکب همایون شاهنشاهی در ییالقات تشریف داشتند، ُمشارالیه در مهمانخانه دولتی 
توقف داشت، تا بعد از ورود موکب همایون در روز 28 ذی الحّجه الحرام، که اعلیحضرت شاهنشاهی بار سالم 
عام داده بودند. فرستاده مزبور َشرفیاب حضور ِمهرظهور و عریضه و پیشکش او معروض ُسّده سنیه سلطنت 

شده، مورد التفات ُخسروانی گردید.

بَست قرار دادن زاویه حضرت امامزاده عبدالعظیم
چون اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی زاویه مقدسه حضرت امامزاده عبدالعظیم را برای َمظلومین بست قرار 
دادند، کسانی که پناه به آن زاویه مقدسه بُرده هر هفته عرایض ایشان به توسط نواب شاهزاده علیقلی میرزا 
به نظر مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی رسیده و از نظر جناب جاللت مآب اشرف امجد افخم صدراعظم نیز 
گذشته ُحکم هر یک صادر گشته بعد از زیارت احکام که به توسط نّواب شاهزاده علیقلی میرزا به آنها رسیده، 
هر یک باز در بَست مانده، بیرون نیامده یا در آنجا بنای کسب را گذارده باشد، البته مورد مواخذه خواهد شد.

عزاداری در تکیه دولت و عمارت باغ
خاصه در تکیه دولتی ارک مبارکه که ُصّفه ها و طاق نماها و ایوان ها َمشحون به انواع نفایس از قبیل شال های 
گرانبها و بلورآالت زیاد می باشد و شب ها چراغانی خوب می شود و با کمال شکوه و زینت و صفا و آراستگی 
بَسته شده است و هر روزه اعلیحضرت شاهنشاهی به جهت حصول ثواب، تشریف فرمای آنجا می شوند. 
و از امنای دولت علیه و شاهزادگان عظام و َسران و صاحب منصبان نظام و خوانین ِکرام و عموم چاکران 
دربار سپهراحتشام و قاطبه ناس، ذکوراً و اناثاً، کبیراً، صغیراً ازدحام زیاد در آنجا نموده، مشغول تعزیه داری 
و دعاگوئی می باشند و جناب امجد اشرف افخم صدراعظم عالوه بر تکیه دولتی شب ها را هم در عمارت 
باغ، مجلس روضه خوانی و ذکر مصیبت جناب اباعبداهلل )ع( دارند و در هر شبی جمعی از ُعلماء و سادات 
و اشراف و اعیان و بعضی از معارف چاکران دربار همایون را مخصوصاً دعوت نموده، بعد از ذکر ُمصیبت 
و صرف شام و َقهوه، چون در تکیه دولتی چراغانی و سینه زنی می شود، به آنجا رفته، اوقات را َصرف 

تعزیه داری و حصول دعاگوئی ذات اقدس همایون دارند.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره دویست و چهل و دو، تاریخ پنج شنبه  هفتم، شهر محرم الحرام، 1272.

بَرپائی چادر تعزیه در میدان ارک
چون هر ساله از جانب دیوان اعلی جهت تعزیه داری جناب اباعبداهلل الحسین علیه السالم در دهه عاشورا 
در میدان ارک چادرپوش زده می شود. امسال نیز َحسب  االمر اقدس همایون شاهنشاهی َفرش چهارده 
دیرکی که تازه مخصوص تعزیه در میدان ارک دوخته اند، زده شده. در روز هفتم ُمحرم الَحرام به قرار َسنوات 
سابقه اعلیحضرت شاهنشاهی به تکیه میدان ارک تشریف فرما گردیده، لوازم پیشکش و قربانی از جانب 
ُمَقرَّب الخاقان ِعین الملک که ناظر کارخانه مبارکه و مباشر آن تکیه است، به عمل آمده، شربت و قهوه در 
آنجا صرف فرمودند. و از آنجا به عمارت ارک جناب اشرف امجد ارفع صدراعظم تشریف فرما گشته ناهار را در 
آنجا میل فرموده بعدازظهر از آنجا به تکیه دولتی تشریف بردند چون از محاّلت و بعضی تکایای دارالخالفه 

در روز مزبور، تعزیه داران دسته دسته، با اوضاع تعزیه داری در تکیه میدان ارک یا در تکیه دولتی َشرفیاب 
حضور مبارک می شوند. آن روز را کما فی السابق از محاّلت و تکایای دارالخالفه از غریب و بومی و اعالی 
و ادانی با اسباب تعزیه داری به تکیه دولتی آمده، شرفیاب حضور مبارک گردیده و روسم تعزیه داری را به  

عمل آوردند.

تعزیه داری در چال حصار و چال میدان و ساخِت تکیه در چال  حصار
چون از قدیم  االیام در دو محلّه ی دارالخالفه که عبارت از چال حصار و چال میدان باشد در روز عاشورا، 
جمعیت می شد، اوضاع تعزیه را در این دو جا برپا می کردند و این هر دو مکان جای مخروبه و غیرقابل بود. 
امسال جناب اشرف امجد ارفع افخم صدراعظم وجهی از خود به جهت تعمیر میدان چال حصار و بّنائی 
تکیه در آنجا داده بودند. به اهتمام عالیجاه محمودخان کالنتر میدان مزبور، تکیه بسیار خوب و پاکیزه 
ساخته شده، دور تا دور میدان مزبور را حصار و دیوار کشیده و طاق نما کرده و صّفه بسته اند. که در مرتبه 
اول، بعضی از اعیان و اشراف چادر می زنند. و در دو مرتبه دیگر، سایر مردم می نشینند و استماع تعزیه داری 
و َمرثیه خوانی می کنند و در وسط تکیه آب انبار بسیار بزرگ، خوب ساخته شده که باالی آب انبار مزبور 
ُصّفه و میدان به جهت تعزیه خوانها است و این تکیه در این دهه به اتمام رسیده بود. جناب اشرف اَرفع 
صدراعظم و جناب نظام الُملک در روز ششم این ماه، به تکیه مزبوره آمده بسیار تعریف و تَحسین و به 
عالیجاه محمودخان کالنتر نهایت التفات و نوازش نمودند و در روز عاشورا که در آنجا بَنای تعزیه بود ازدحام 
عام و جمعیت تام شده و مردم به خالف سال های دیگر با کمال آرام و استراحت نشسته به لوازم تعزیه داری 
جناب سیدالشهداء و دعاگوئی ذات اقدس همایون پرداختند و بعد از اتمام تعزیه داری آنجا اساس و اوضاع 
تعزیه را عالیجاهان محمودخان کالنتر و زکیخان کدخدا برداشته به تکیه دولت برده، به قرار معمول مراسم 

تعزیه داری را در آنجا هم به عمل آوردند.

َمنع پاره ای از رسوم در تعزیه های دارالخالفه
در سنوات سابقه، بعضی رسوم ها و قانون ها در تکایا و در تعزیه داری فیمابین عوام الناس و جّهال، معمول و 
متداول بود از قبیل شبیه َسربریده از مقوا ساختن و به مجلس آوردن و ساز و نِی در مجالس تعزیه زدن و 
غیرذلک، از اینگونه چیزها که شرعاً و ُعرفاً جایز و َممدوح نبود و علمای اعالم فتوی به تجویز اینگونه افعال و 
اعمال نمی دادند. امسال بَرحسب فتوای علمای اعالم از جانب سرکار اعلیحضرت شاهنشاهی امر و فرمایش 
بر َمنع اینگونه حرکات َگشته، َحسب  االمر موقوف شد و این مرحله سبب مزید دعاگوئی اهالی دارالخالفه 

و تمام اهل ملّت و مذهب گردید.
روزنامه وقایع اتفاقیه، نُمره دویست و چهل و سه، تاریخ پنج شنبه  چهاردهم، شهر محرم الحرام،1272.

وضعیت ناخوشی در دارالخالفه
چون هر ساله در فصل پائیز به جهت اختالف هوا و وفور میوه جات، ناخوشی های مختلف در دارالخالفه 
طهران بهم می رسد حتی بعضی استنباط ناخوشی وبا می کنند. در این اوقات اگرچه به اعتقاد بعضی 
ناخوشی وبا در طهران فی الجمله بُروزی دارد ولی بعضی اشخاص که فوت شده اند محقق و معلوم نیست 
که از ناخوشی وبا بوده باشد یا از امراض دیگر و اگر ناخوشی وبا هم باشد چون در کاشان نیز فی الجمله 
بروزی داشت و زود رفع شد امید هست که از دارالخالفه هم در همین روزها انشاء اهلل از توجه ائمه اطهار و 
خلوص نّیت اعلیحضرت شاهنشاهی َرفع بشود و از قرار روزنامه شهر، به جهت اهتمام عالیجاهان کالنتر و 
کدخدایان در پاکیزه نگاهداشتن کوچه ها و محاّلت روز به روز ناخوشی در تناقص است و گمان کلی هست 

که هر گونه امراضی باشد، عنقریب رفع بشود.

دزدی از قلعه ارامنه
در قلعه ارامنه مارکو صاحب خانه داشته است و اسماعیل خان زرگر نیز در خانه مشارالیه بوده در هفته 
گذشته که ایام عاشورا بود و سه نفر دزد به آنجا رفته و از دیوار رِخنه به میان خانه زده، اسبابی سرقت کرده 
بودند و مارکو صاحب مّطلع شده آنها را تعاقب کرده بود. سارقین سه زخم به او زده، در رفته بودند. ابوالقاسم 
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اقامتشاهدرسلطنتآبادوحضوردرتکیهدولتیسلطنتآباد
چند روز قبل از ُمحّرم محض تََفرُّج به قریه اوشان تشریف فرما گردیده و در بیست   و    هشتم شهر ذی الحّجه 
 الَحرام به جهت انعقاد مجلس ُمصیبت و تعزیه داری جناب سید الشهداء علیه آالف  التحیه و  الثناء به عمارت 
ییالق سلطنت آباد نزول اجالل فرمودند و ایام عاشورا را در تکیه دولتی سلطنت آباد همه روزه مجلس 
سوگواری و تعزیه داری ُمَهّیا بوده و هر روز به باالخانه که ُمشِرف بر تکیه مزبوره است استماع مصیبت 
فرموده و جمیع اعیان دولت و رجال مملکت که هر یک در تکیه مزبوره منزل ُمَعّین دارند، حاضر می شدند 

و لوازم تعزیه داری بجا می آوردند.

خالصجاتورامین
نظر به خدمات رحمت اهلل خان ساری اصالن خالصجاِت ورامین و امر ضبط و نَسق آن بلوک به ُمَعّزی الیه 

واگذار و َمرحمت گردید.
روزنامهدولتعلیهایران،نُمرهپانصدوبیستوپنج،تاریخپنجشنبهدوازدهم،شهرمحرمالحرام،سنه1279.

عزاداریسیدالشهداءدرتکیهنظامیدرطهران
شبی یک فوج از توپخانه مبارکه و افواج قاهره از نیم ساعت به غروب مانده، آمده در تکیه نظامی مشغول 
مراسم تعزیه داری می شدند و شب به اشاره سپهساالر در همان تکیه  مانده بعد از صرف قهوه و غلیان و شام 

به منازل مراجعت می نمودند.

دانشآموختگانعکاسیدارالفنون
شاگردان مدرسه دارالفنون این اوقات کمال سعی و اهتمام در تحصیل علوم و صنایع نموده من جمله چند 
نفری از آنها که در نَزِد مسیو کارلیان عکاس، مشغول علم عکس بوده اند چنان از عهده َضبط و درک آن 
برآمده اند که این روزها خطوط مرحوم میرعماد را عکس انداخته ناظرین هیچ فرق با اصل آن نمی دهند و 

گویا خط خود میرعماد است که به قلم تحریر نموده است.
روزنامهدولتعلیهایران،نُمرهپانصدوبیستوپنج،تاریخپنجشنبهدوازدهم،شهرمحرمالحرام،سنه1279.

کارخانهَشّماعیدرآستانهراهاندازی
کارخانه َشّماعی که سابقاً نیز در روزنامه اشاره شده بود، قریب به اتمام است و از قراری که برآورد شده است، 
پس از دایر شدن شمع آن که هیچ فرقی با شمع روسی نخواهد داشت، کفایت این را خواهد کرد و احتیاج 
به آوردن از والیت خارج نخواهد بود. صفحه و لحیم کردن ُسرب که به جهت کارخانه مزبوره الزم بود این 
خدمت به عهده موسیو روس ُمحّول شد. ُمَعّزی الیه، از عهده برنیامد، باقر خان رئیس کارخانجات، ُمِتَکفِّل 
این خدمت گشته در کمال خوبی از عهده برآمد و روزی تقریباً دو خروار ُسرب را با چرخ و َمنگنه صفحه و 

لحیم نموده، تحویل می دهد و انشاء اهلل َعنقریب کارخانه مزبوره صورت انجام خواهد یافت.

مطبیوسفجان،حکیمباشیسفارتعثمانی
یوسف جان حکیم باشی سفارت عثمانی از علم طبابت و جّراحی و آبله کوفتن و سایر امراض مهارتی تمام 
دارد. خصوصاً، در معالجه تَب و لَرز و تب َغشی خیلی ماهر است، که تَب و لَرز را در سه روز معالجه می کند 
و روز پنجم پرهیز را می شکند. هرکس معالجه او را بخواهد در پهلوی سفارتخانه منزل دارد. برود آنجا، 

معالجه خود را بکند از فقرا چیزی نمی  گیرد و مجاناً معالجه می کند.
روزنامهدولتعلیهایران،نُمرهپانصدوبیستوپنج،تاریخپنجشنبهدوازدهم،شهرمحرمالحرام،سنه1279.

عمارتنوبنیادسلطنتآباد
چون امسال هوای دارالخالفه و اطراف درنهایت حرارت و گرمی است و به خصوص سلطنت آباد که محّل 
ییالق است به علت اینکه عمارت آنجا تازه احداث و درختانش چندان برومند نشده، بسیار گرم بود. عزیمت 

شهرستانک که از ییالقات خوب و نزدیک دارالخالفه است، فرموده]ند[.

میرزاحسینوزیرسابقطهران
محض مرحمت ملوکانه درباره میرزاحسین وزیر سابق طهران، مشارالیه را به اعطای منصب استیفای دیوان 

همایون سرافراز فرمودند و چهارصد تومان بر مواجب او افزودند و خلعت در حق او مرحمت گردید.

صورتمیرزاحسینُمستوفی،وزیرسابقطهران)تصویر 39(

اعالنفروشخانه
یک باب خانه مرحوم فتحعلی خان تنکابنی واقعه در محله عودالجان که ُمتَِّصل به خانه وزیر دول خارجه و 
ُمشتمل است بر حیاط بیرونی و اندرونی وخلوت و طویله و باربند می فروشند. هرکس طالب باشد به آنجا 

رفته، خریداری نماید.
روزنامهدولتعلیهایران،نُمرهپانصدوبیستوشش،تاریخپنجشنبهبیستوششم،شهرمحرمالحرام،سنه1279.

ادامهآموزشُمحّصالندارالفنوندرتابستان
ُمعلمین و ُمِتَعلِّمین مدرسه مبارکه که در َسنوات سابقه به واسطه حرارت و گرمی هوای دارالخالفه  الباهره 
به شمیرانات و سایر ییالقات ُمِتَفرِّق می شدند و تعطیلی در تحصیل آنها بهم می رسید. امسال از ُحسن 
اهتمام و مراقبت اعتضادالسلطنه وزیر علوم و توقف ایشان در دارالخالفه جمیع شاگردان و متعلّمین در 
کمال فراغت و جمعیت حواس به تحصیل علوم خود مشغول، و آنی از برای آنها ُمسامحه و غفلت نیست.

کارخانةبُلورسازیوکارخانةَشّماعی
خاک بوته که از پاریس به جهت کارخانه بُلورسازی خواسته بودند این اوقات رسیده و موسیو برت استاد 
کارخانه، مشغول ساختن بوته است و پس از انجام انشاء اهلل تعالی بلورهای خوب مرغوب از کارخانه بیرون 

خواهد آمد.
کارخانه َشّماعی صفحه ُسرب و لَحیم کردن آن قریب به اتمام است، ولی چون باقرخان رئیس کارخانجات، 

این اوقات مبتال به نُوبه شده است این کار َقدری به تعویق افتاده و به زودی صورت انجام خواهد یافت.

درمانبیماردردربندشمیران
قاسم خان پسر محمدحسین خان قراچورلو که تازه از قراجه داغ آمده، در دربند شمیران منزل دارد و ناخوش 
شده، یک روز بعدازظهر که از خواب برمی خیزد هر دو چشم او نابینا می شود، به قسمی که هیچ جا را 
نمی بیند. میرزا علینقی در ظرف بیست  و  چهار ساعت به نوعی معالجه او را می کند که رفع نقاهت و نابینائی 

او شده به حالت اول عود می کند و هیچ کدورتی برای او باقی نمی ماند.
روزنامهدولتعلیهایران،نُمرهپانصدوبیستوهفت،تاریخپنجشنبههفدهم،شهرصفرالمظفر،سنه1279.

بازدیدشاهازعماراتارگ،َجبّاخانهوتوپخانهدولتی
روز جمعه بیست  و  پنجم را هم به شهر تشریف بُرده، عمارات دولتی را که تازه به زینت و آرایش آنها افزوده 
بودند، تماشا کرده و به َجّباخانه دولتی که تازه در ارگ ساخته شده است رفته و سرکشی نموده و از تمیزی 
اسلحه ها و پاکیزگی انبارها و توپخانه و غیره بسیار َمسرور شدند و به سپهساالر که در غیاب موکب همایون 

همیشه در شهر مواظب امور قشون و قورخانه و َجّباخانه و غیره بود کمال َمرحمت و التفات فرمودند.
روزنامهدولتعلیهایران،نُمرهپانصدوبیستوهشت،تاریخپنجشنبهاول،شهرربیعاالول،سنه1279.

تَفصیلاستقبالازسفیرایتالیادرقصرقاجاروشمیران
روز ششم شهر َصفرالمظّفر 1279 که روز ورود به َمَقّر سلطنت عظمی بود، تشریفات ورود سفارت به این 
تفصیل قرار داده شد که محمدخان امیرتومان و رستم خان سرتیپ و محمدعلی آقا مترجم اول وزارت 
امورخارجه و نایب اول آجودانباشی و یوزباشی با پنجاه نفر غالم و پنجاه نفر سواره نظام و کالنتر دارالخالفه 
تا قصر قاجار سفارت مشارالیها را استقبال و در چادر دولتی که در آنجا برپا شده بود رسم پذیرای را به 

117

طهران در مطبوعات دوره قاجار

طهراندرمطبوعاتدورهناصری

سال1279هجریقمری/63-1862میالدی
روزنامه دولت علّیه ایران 525 - 544



طهران در مطبوعات دوره ناصری

132

تصویر 47 : صورت عمارت خروجی از طرف جنوب و قبله، دولت علیّه ایران، پنجشنبه شانزدهم، شهر ربیع الثانی، سنه 1280.



133

سال 1280 قمری / 64 - 1863 میالدی

مأخذ:آرشیومطبوعاِتمرکزاسنادوکتابخانهملّی



طهران در مطبوعات دوره ناصری

و کرمان فرستادند تا به زودی گندم خریداری کنند و در شهر هم َهرکس احتکار کرده بود بیرون آورده، 
به خّباز داده است و بدین واسط نان در ارزانی و فراوانی تفاوت ُکلّی کرده، اهل شهر به دعای دوام دولت 

قاهره اشتغال دارند.

چاپ جلد پنجم ناسخ   التواریخ در کارخانه ]چاپخانه[ آقا میرباقر
جلد پنجم ناسخ     التواریخ که ُمشتمل است بر پنج کتاب در یک جلد  : کتاب ابوبکر، کتاب ُعَمر، کتاب عثمان، 
کتاب اصحاب رسول خدای صلی   اهلل  علیه   و  آله، کتاب امثله َعرب و ایّام عَرب در دوازدهم جمادی االولی از 

چاپ درمی آید در کارخانه آقا میرباقر.

مجموعه   الرسائل در علم طّب تألیف حاجی بابای َملِک االطبّا در َسرای امینُ الُملک
کتاب مجموعه   الرسائل در علم طّب از تألیفات حاجی آقا بابای َملک االطباء در سرای امین الُملک در حجره 

حاجی شیخ موسی کتاب فروش از قرار جلدی یک تومان به فروش می رسد. 

فروش خانه اعیانی در محله سنگلج
خانه مرحوم ابوطالب  بیک فّراشباشی وزیر دارالخالفه در محلّه سنگلج مشتمل بر بیرونی و اندرونی و نارنجستان 

و طویله به هزار  و  پانصد تومان می فروشند و هرکس طالب باشد، خریداری نماید.
روزنامه دولت علیه ایران، نُمره ششصدوچهل و چهار، تاریخ پنجشنبه بیست  و هفتم ، شهر جمادی االول، سنه 1287.

انتقال چرخ سَکه ضّرابخانه به کارخانه ریسمان ریسی
محمدحسین خان رئیس قاجار قوانلو و چند نفر از خوانین قاجار که از َمنجیل گیالن مأمور َحمل و نَقل 
اسباب چرخ سکه ضّرابخانه مبارکه ایران بودند، بعد از ورود به کارخانه ریسمان ریسی دارالخالفه ناصره بَر 
حسب استدعای اعتضادالسلطنه وزیر علوم در حق محمدحسین خان نشان و حمایل از درجه سرهنگی و 

در حق باباخان و اسداهلل خان و علی محمد خان نشان یاوری و در حق سایرین انعام َمرحمت شد.
روزنامه دولت علیه ایران، نُمره ششصدوچهل و پنج، تاریخ پنجشنبه سوم ، شهر رجب المرجب، سنه 1287.

انتظام اردوی همایون از روی نقشه
روز جمعه بیستم شهر جمادی االخر، مطابق سال فرخنده فال یونت ئیل خیریّت  دلیل به نیکو ساعت و 
خّرم ترین روز از ییالق سلطنت آباد و به شکارگاه دوشان تپه نهضت ملوکانه فرموده، مدت پنج روز آنجا توقُّف 
نمودند تا ُملتزمین رکاب نُصرت انتساب بسیج راه کرده به رکاب ُملحق شوند. دو سه روزی را در دوشان تپه 
سان افواج و سواره و سایر ُملتزمین رکاب را دیده و از روی نقشه قراری ُدرست و انتظامی به قاعده در نظم 

و ترتیب اردوی همایون و ِخیام   گردون نظام دادند.

حرکت از چشمه علی به سمت قاسم آباد و بعد ُرباط کریم
در روز بیست   و   هشتم، موکب فیروزی کوکب همایونی با هزاران شوکت و اجالل و اُبّهت و اقبال و یک 
جهان عظمت و اقتدار به عزم َعتبات عرش درجات از چشمه علی نهضت فرموده در قاسم آباد که از توابع و 
سه فرسخی شهر دارالخالفه ناصره است نزول اجالل فرموده، در آن مکان سرادق جالل و ماهچه اقبال که 
با طناب بَقا َممدود و به اوتاد دوام َمشدود باد، برپا گردید روزانه دیگر منزل رباط کریم َمضرب خیام گردون 

احتشام گشته، یک روز اتراق شد.
روزنامه دولت علیه ایران، نُمره ششصدوچهل و شش، تاریخ پنجشنبه بیست و سوم ، شهر شعبان المعظم، سنه 1287.

دیوانخانه و َخلوت کریمخانی
جناب جاللت مآب وزیر اول هم بعد از غیاب موکب همایون قرار دادند که روزهای شنبه و سه شنبه در 
دیوانخانه مبارکه و خلوت کریمخانی حاضر شده، شاهزادگان عظام و امراء ِکرام و ارکان و اعیان دولت نیز 

حضور بهم رسانده، در امور ُمَقّرره و خدمات دیوان اعلی اقدام و اهتمام می نمودند.

شیوع بیماری در طهران و رفتن نایب الّسلطنه به َکن و لواسانات
چند روز بعد چون هوای دارالخالفه تغییر یافته و بروز ناخوشی شده بود، شاهنشاهزاده ُمعّظم الیه َمحض 

احتیاط روزی چند به قریه َکن و از آنجا به ییالق لواسانات تشریف برد ]ند[.

پایان شیوع بیماری در طهران و بازگشت نایب الّسلطنه به شمیران و سلطنت آباد
اواخر شهر شعبان المعّظم که بالمّره َرفع ناخوشی از شهر و توابع شده و اعتدال کلّی در هوا بهم رسیده 
بود، شاهنشاهزاده معّظم به موجب صالح دید و اظهار جناب جاللت مآب وزیر اول از ییالقات لواسانات به 
صفحات شمیران تشریف آورده و از آنجا به سلطنت آباد آمده، همین روزها به شهر دارالخالفه ناصره تشریف 

خواهند آورد.
روزنامه دولت علیه ایران، نُمره ششصدوچهل و هفت، تاریخ پنجشنبه چهاردهم ، شهر رمضان المبارک، سنه 1287.

وضعیت بارش دارالخالفه
الحمدهلل تعالی از بخت بلند اعلیحضرت َقَدر ُقدرت اقدس شاهنشاهی خلداهلل ملکه، نهایت امنیت در 
دارالخالفه و اطراف شایع است و با وجود خشکسالی و قلّت بارندگی نان و جمیع مایحتاج در کمال فراوانی 
و عین ارزانی است. در شب جمعه دهم شهر شعبان و روز مزبور که یازدهم َعقرب بود باران رحمت نازل 
شد اگرچه در شهر چندان نیامد، لکن چون خیلی به موقع بود و در اطراف و حوالی شهر بیشتر آمده 
بود موجب اطمینان قلوب گردید. بعد از آن نیز در شب و روز جمعه هشتم ماه مبارک رمضان که دهم 

روز قوس بود باران خوبی در شهر و اطراف و برفی در کوهستانات شمیران آمده بر مراتب امیدواری و 
شکرگزاری مردم بیافزود.

حادثه طبیعی در طهران شبیه شفق قطبی
در شب چهارشنبه َغرِّه شهر شعبان المعّظم از جانب شمال کوه البرز از دو ساعت و نیم از شب گذشته 
ُحمرتی بسیار شدید به ظهور رسید، که گاهی افزوده و گاهی کاسته می شد. طول آن به جانب مشرق و 
مغرب امتداد پیدا نموده ولی امتدادش به جانب مغرب اسرع و اکثر بود و در ابصار َسّکان  رِی چنین به نظر 
می آمد که این ُحمرت از قریه کن امتداد داشت تا قریه سوهانک و تقریباً تا هشت ساعت از شب گذشته 
اثر آن َمرئی و َمشهود بود و موافق اخبار تلگرافی در بعضی بالد از قبیل فارس و بوشهر و غیره این ُحمرت 
َمرئی شده است و بعضی ادعا نمودند که در هنگام بروز این ُحمرت استشمام رایحه کبریتی نموده اند و 
این ُحمرت را به زبان فرانسه اُُرزبُزیال می گویند، یعنی َشفق شمالی که غالباً در ُدول روس و سوید ]سوئد[ 
و نزوج ]نروژ[ و آن صفحات ظاهر می شود و علّت بروز آن ُمحتاج به تَرقیم یک روزنامه علمّیه است که 

انشاء  اهلل تعالی مرقوم خواهد شد.

اعالن فروش خانه میرزا رضا مهندس باشی
میرزا  رضا مهندس باشی خانه خود را که در نزدیکی دروازه  شمیران و محاذی عمارت جدیدی که به جهت 
سفارت دولت بهّیه روسیه ساخته اند واقع است می فروشد. هرکس طالب باشد روزهای دوشنبه و پنجشنبه 

زحمت کشیده و به تفصیل خواهد دید.
روزنامه دولت علیه ایران، نُمره ششصدوچهل و هفت، تاریخ پنجشنبه چهاردهم ، شهر رمضان المبارک، سنه 1287.

بازدید از قورخانه قدیم و جدید
روز یکشنبه بیست   و   سوم شهر شّوال، جناب جاللت مآب وزیر اول به سرکشی قورخانه مبارکه و بازدید 

حاصل، قورخانه از قدیم به جدید رفته و مباشرین خوب از عهده برآمده بودند.

بازداشت سارقین و اشرار توسط میرزا عیسی وزیر و تَنقیه قنوات دولتی
چند نفر از اشرار و سارقین که پیوسته در شهر و اطراف مرتکب شرارت و سرقت می شدند این اوقات به 
اهتمام میرزا عیسی وزیر دارالخالفه گرفتار و دستگیر شده به عرض حضور شاهنشاهزاده اعظم نایب السلطنه 
امیرکبیر رسانیده، هر یک را به فراخور تقصیرات خود حکم تنبیه و سیاست فرمودند. جناب جاللت مآب 
وزیر اول در تنقیه و تصفیه قنوات دولتی از قبیل قنات دوشان تپه و قنات دولت آباد و قصر قاجار و غیره، 

کمال اهتمام و مراقبت دارند و مأمورین مشغول کارند و آب های آنها بحمدهلل تعالی زیاد شده است.

ادامه برنامه درسی دارالفنون پس از اتمام تعطیالت
ایام صیام را که امر تحصیل مدرسه مبارکه دارالفنون در عهده تعطیل بود، پس از انقضاء ماه مبارک، همه 
روزه ُمعلّمین و ُمِتعلّمین در مدرسه مبارکه حاضر گشته و کمافی السابق به تحصیل علوم و تکمیل صنایع 

و رسوم مشغولند.
 

اعالن فروش باغ و عمارت مرحوم رضاُقلی خان
باغ و عمارت مرحوم رضاقلی خان واقع در جنب باغ مرحوم سپهساالر که در بیرون دروازه شمیران است و 

ُمشتمل بر دسته های متعدده است به فروش می رسد. هرکس طالب باشد، خریداری فرماید.
روزنامه دولت علیه ایران، نُمره ششصدوچهل و هشت، تاریخ پنجشنبه بیست و هفتم ، شهر شوال المکرم، سنه 1287.

آوردن آب رودخانه کرج به طهران
از جمله عالمات خیریه یکی آن است که آب رودخانه کرج سلیمانیه را که در سه فرسخی شهر دارالخالفه 
ناصره واقع است، سال ها بود به جهت کم آبی شهر سعی ها کردند که به شهر بیاورند با هزار گونه خرج و 
زحمت زیاد ممکن و میسر نمی شد تا در این اوقات هّمت واال نهمت ملوکانه و عزم خدیوانه جزم گشته، به 
جناب جاللت مآب وزیر اول امر و ُمَقّرر شد تا هر گونه عمله و اسباب و هر قدر َخرج الزم دارد، فراهم آورده 
به سعی و اهتمام جناب ُمعّظم الیه به دستیاری مهندسین کامل و معماران قادر آب کرج را به هر نحوی 
هست، وارد دارالخالفه نمایند. جناب ُمعّظم هم به هیچ وجه در اهتمام این کار و اتمام این امر بزرگ غفلت و 
فروگذار ننموده، بعد از سعی ها و زحمات زیاد و مخارج گزاف به یُمن َفّر و اقبال بی زوال شاهنشاه واال جاه در 
ماه رجب المرّجب همین سال فرخنده فال، آب کرج را به دروازه یوسف آباد رسانیده با آنکه دو روز آب کرج 
وارد دروازه مزبور شده بود و هنوز نهر و زمین درست آبخور نگشته، معادل پنج سنگ آب بود بعد از آنکه 
زمین سیراب شد و آبخور گردید البته به َده سنگ، بلکه زیادتر رسیده است. پس از رسیدن آب به دروازه 
یوسف آباد، جناب جاللت مآب وزیر اول ُحکم کرده بودند اول باغات دیوانی را از قبیل نگارستان و الله زار و 
غیره مشروب و سیراب، خرم و شاداب نمایند. پس از آن به محله های جدید شهر دارالخالفه ناصره که تازه 
در خارج شهر قدیم احداث شده، بدهند تا عامه خلق از زالل مراحم ملوکانه سرسبز و سیراب شوند و تمامی 
به دعای بقای عمر و دولت قاهره مشغول آیند. رعایا و دهاقین و زراع و مالکین نیز امیدواری حاصل نمایند.
روزنامه دولت علیه ایران، نُمره ششصدوچهل و نه، تاریخ پنجشنبه یازدهم ، شهر ذی القعده الحرام، سنه 1287.
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تصویر 60 : روزنامه ایران، هشتم رََجب سال 1288، نُمره 41، صفحه 1.

مأخذ : آرشیو مطبوعاِت مرکز اسناد و کتابخانه ملّی



اعالن فروش کتاب
كتاب مقامات حميدي و يخچاليه با كمال صّحت سرِ كوچه نظام الملك خانه آقا سيداسماعيل خوشنويس 

به فروش مي رسد. مقامات پنج هزار، يخچاليه دو ريال.
روزنامه ایران، نُمره دویست و دهم، تاریخ سه شنبه   هفتم، شهر محرم الحرام، سنه 1291.

اعالن فروش خانه میرزا محّمدُقلی لَشکرنویس
خانه ميرزا محّمدقلي لشكرنويس واقعه در َمحلّه  سرچشمه در كوچه مرحوم ميرزا عنايت امين لشكر كه 
دري هم به كوچه قائم مقام مرحوم دارد و تقريباً هزار و پانصد ذرع مي شود. مشتمل بر بيروني و اندروني 
و طويله و بهاربند و از َمَمّر باغ مرحوم شعاع السلطنه مشروب مي شود. هر كه طالب باشد به قيمت عادله 

مي فروشند.
روزنامه ایران، نُمره دویست و یازدهم، تاریخ دو شنبه   بیستم، شهر محرم الحرام، سنه 1291.

سرما و برودت هوا در دارالخالفه طهران
امسال هواي دارالخالفه بسيار سرد و بارندگي به حّد كمال بود، چنانكه متجاوز از َده برف ُمعتبر افتاده تا 
اين اوقات كه زمان اعتدال ربيعي و تحويل شمس به برج َحَمل نزديك است هنوز شب ها آب هاي حوض ها 

و غيرها يخ مي بندد، اما دو روز است آفتاب است.
روزنامه ایران، نُمره دویست و دوازدهم، تاریخ سه شنبه   بیست و هشتم، شهر محرم الحرام، سنه 1291.

چاپ سفرنامه ناصرالّدین شاه به فرنگ در دارالّطباعه همایونی
كتاب سفرنامه سركار اعليحضرت همايون شاهنشاهي خلداهلل ملكه و دولته را كه با چرخ تازه ابتياع شده ی 
در فرنگستان، طبع شده و حاوي وقايع اين سفر مي باشد و يوماً و فيوماً از روز حركت همايون از دارالخالفه 
الي ورود به انزلي و جغرافياي ممالك فرنگ، مجلّد در دارالطباعه همايوني از قرار جلدي دوازده قران به 

فروش مي رسد. فروشنده ميرزا علي محمد منشي است.
روزنامه ایران، نُمره دویست وپانزدهم، تاریخ  دوشنبه   بیست و پنجم، شهر صفرالمظفر، سنه 1291.

نظم دارالخالفه و گزارش وضع هوای طهران
امور واليت را نظمي كامل حاصل است. حاجي سعدالّدوله بيكلربيگي در نظم امور و رسيدگي در عمل 
اصناف و نرخ هاي واليت سعي تمام دارد. هواي دارالخالفه امسال تاكنون نهايت اعتدال دارد در اواسط َحَمل 
باران خوبي آمد و اين اوقات نيز كه اوايل ثور است. يك دو باران آمده، مردم در عين شكرگزاري به دعاي 

دوام عمر دولت اعليحضرت شهرياري مشغول هستند.
روزنامه ایران، نُمره دویست وهفدهم، تاریخ  شنبه  پانزدهم، شهر ربیع االول، سنه 1291.

چاپ روزنامه های َرسمی با حروف ُسربی در طهران
چون َحسب  االمر اعلي ُمقّرر است كهِ من بعد روزنامجات مباركات ايران به چاپ حروف از دارالطباعه خاّصه 
بيرون آيد و اين روزنامجات چنانكه به مالحظه مالحظه  كنندگان مي رسد خيلي زياده از روزنامجات سابقه 
اخبار دارد و هر كدام تقريباً دو برابر روزنامجات قديم خبر و تحرير را حاوي است. لهذا به جاي هشت نُمره 

كه سابقاً در ماه داده مي شد من بعد، چهار نُمره از اين روزنامجات ورق بزرگ تقسيم خواهد شد.

اعالن فروش خانه میرزا مهدی خان مترجم
خانه ميرزا مهدي خان مترجم و معمار مخصوص كه واقع است در بيرون دروازه دولت و شميران در خيابان 
پشت الله زار متصل به باغ مرحوم سپهساالر كه مشتمل است از شش هزار ذرع، سه هزار ساخته و سه 
باير در قيمت مناسب، اگر قطعه قطعه هم بخواهند، مي فروشند هركس طالب باشد به استاد ابراهيم معمار 

همان َمحلّه  اطالع بدهد.
روزنامه ایران، نُمره دویست وهفدهم، تاریخ  شنبه  پانزدهم، شهر ربیع االول، سنه 1291.

اعالن فروش دو باب خانه متعلّق به حسام الَسلطنه
دو باب خانه از محمدعلي خان ناظر نواب واال حسام الَسلطنه، يكي در َمحلّه  بازار پيش خانه شيخ محمد 
مجتهد دويست و شصت ذرع زمين دارد. عمارت رو به قبله، پنج دهنه، فرنگي ساز، زير آب انبار، عمارت پشت 
به قبله ايضاً اطاق بزرگ ُكرسي خانه دارد زيرها، زيرزمين رويش باالخانه نشيمن عمارت پشت به آفتاب باز 

اطاق زيرزمين باالخانه آشپزخانه سردر. 
يك باب ديگر حياط طويله در گذر امامزاده سيد  نصرالّدين مقابل قراولخانه دويست و سي ذرع زمين، جاي 

چهارده مال، روي طويله سه باب باالخانه نشيمن است. هركس طالب باشد، خريداري فرمايد.

اعالن فروش کتاب انکشاف ینگی دنیا
كتاب انكشاف ينگي دنيا كه با كمال فصاحت و بالغت ترجمه شده و نيك از طبع بيرون آمده، به جهت 
ناظرين خيلي بافايده است. هركس طالب است در سراي مرحوم امين الُملك، تيمچه كتابفروشان، نزد 

حاجي غالمرضا تاجر كتابفروش جلدي يك ريال به فروش مي رسد.

قیمت روزنامه دولتی ایران چاپ طهران
در روزنامه قبل قيمت روزنامه را ساليانه چهار تومان نوشته بودند. چون رسيدگي شد معلوم گرديد سه تومان 
و شش هزار معمول سابق با مخارج الزمه مطابق خواهد بود. لهذا اعالن مي شود كه زياده از سه تومان و 

شش هزار دريافت نمي شود.
روزنامه ایران، نُمره دویست وهجدهم، تاریخ  شنبه  بیست و نهم، شهر ربیع االول، سنه 1291.

شرح مانور نظامی در دوشان تپه
روز سه شنبه 24 شهر ربيع االول در صحراهای وسيع دوشان تپه كه در مشرق دارالخالفه طهران واقع است، 
مشق جنگ قشون واقع شد. چون هوا گرم بود قرار مشق را به چهار ساعت به غروب مانده، داده بودند. 
بندگان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهی خلداهلل ُملكه و دولته سه ساعت به غروب مانده از باغ و 
عمارت مباركه نگارستان به صحرای دوشان تپه تشريف فرما شدند. از اتفاقات َحسنه، هوا ابر شد و بارانی 
آمد كه زمين را تَر و سايه بر سر عساكر افتاده، از حرارت آفتاب محفوظ شدند. سيصد قدم از سر درب باغ 
دوشان تپه پائين تر، در صحرا چادر زده بودند. برای سفرای خارجه و وزراء و نوكرهای بزرگ درباری دو چادر 

بزرگ زده بودند و يك چادر بزرگی هم مخصوص ذات اقدس همايون ملوكانه افراشته بودند.

ساخت ُکره جغرافیایی از جواهرات سلطنتی
مدتی قبل َحسب االمر َقَدر َقْدر جهانمطاع همايون ُمقّرر شد كه از جواهرات خزانه شكل يك كره ارض 
ساخته شود و تركيب ُكره را كه خطوط و درجه آن درست و موافق قاعده باشد به مهندسين مدرسه نظامی 
ُمَحوَّل فرمودند. به اطالع نواب واال اعتضادالسلطنه وزير علوم، تركيب ُكره را با خطوط نصف النهار و استوا و 
درجات و قطبين در كمال خوبی و استادی و مهارت َقلم درست و ُمَعيَّن كردند و استاد ابراهيم َزرگر ارمنی 
هم در ساختن ُكره به طوری كه مهندسين تعيين كرده بودند، در كمال خوبی از عهده برآمد و اصل ِجرم 
كره از طالی خالص است كه بر آن جواهر نصب شده است و در روی پايه ها و ميزها كه همه از طال و جواهر 
است، واقع است. به خصوص يك دايره كه هم از طال و الماس است ُكره را محيط شده و نگاه می دارد و 
بزرگی و قطر اين ُكره خيلی زياد است به طوری است كه حمل آن با عّراده بايد بشود. در ساختن اين ُكره 
َزرگری و استادی و مهارت زيادی به كار رفته است و وضع جواهراتی كه به او نشانده اند از اين قرار است 
:     آنچه دريا هست همه آنها از سنگ ُزُمرُّد است كه مناسبت با رنگ دريا دارد و اين ُزمُّردها، درياهای دنيا 
را معلوم می كند. در روی اين ُكره بعضی ممالك از آسيا و اروپا و ينگی دنيا هر يك به رنگ عليحده است 
مملكتی از ياقوت كبود است، مملكتی از ياقوت سرخ است، مملكتی از لعل سرخ است، جزيره ای از لعل زرد 
است، مملكتی از الماس است و همچنين سرحّدات ممالك و اقاليم از جواهرات گوناگون است. در اين ُكره از 
سنگ های جواهر بزرگ و كوچك صد هزار قطعه جواهر كار شده است. اغلب از اين سنگ ها بسيار پُرقيمت 
و گرانبهاء است مثالً جواهرات متعّدده دارد كه هر يك َده هزار تومان قيمت دارد از زمّرد و الماس و ياقوت 
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بازدید ناصرالّدین شاه از راه آذربایجان
روز چهارشنبه، َسلخ ذی الحّجه، بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه خلداهلل ملکه برای مالحظه راه 
آذربایجان که از راه دروازه قزوین ابتدا شده و الی قزوین امتداد یافته است، تشریف فرما شدند. و نزدیک به 
سه فرسخ از راه را که مسافت یک چاپارخانه است، سیر فرمودند. پُل های متعدد، خاّصه پُلی که به رودخانه 
َکن بسته شده و قراولخانه هائی که در نقاط الزمه بنا کرده اند و لباس و اسلحه و ترتیبات مستحفظین راه، 
از عرض لحاظ مبارک گذشت. همه موقِع قبول و تحسین یافته، جناب امین السلطان را که ُمتصّدی این 
خدمت است به اظهار مراحم علّیه همایونی مخصوص داشتند و تأکید بلیغ شد که در همین زمستان به 
اتمام راه الریجان از این طرِف آمل الی ُفرضه َمشهدسر اقدام شود و در بهار آینده بی فوت فرصت راه طهران 
را به سمت فارس و عربستان شروع کنند و به توالی و ترادف همه راه های مملکت به هر سمت و هر محل 
تدریجاً ساخته شود و مراودات ملکیه علی العموم با عّراده باشد. میرزا مهدی مهندس و آقا باقر تحویلدار و 
حاجی حسینعلی معمار و سایر عمله جات که در این راه مشغول خدمتند، مورد الطاف و انعام ملوکانه شدند.

نظم دارالخالفه در ایام ُمحّرم و بارش برف
نظم امور حکمرانی دارالخالفه به درجه کمال است. ]...[ روز نهم محّرم که در اغلب بالد ممالک محروسه 

بارندگی های کامل شد. در دارالخالفه نیز چند ساعتی برف آمده، موجب فراغ  بال اهالی گردید.
روزنامه ایران، نُمره سیصدوهفتاد و پنجم، تاریخ پنج شنبه   پانزدهم ، شهر محرم الحرام، سنه 1296.

فهرست مأمورین جدید نَمساوی که ناصرالّدین شاه از سفر اخیر به فرنگ درخواست نمود
رئیس مأمورین کولونل شینووسکی، نایب رئیس مأمورین بارون دانستانداخ ماژور، کاپی تن پیاده نظام 
استاندسکی، کاپی تن پیاده نظام گراوس، کاپی تن پیاده نظام ُهل، کاپی تن پیاده نظام واگنر دو ترستور، 
لیوتنان اول مهندس بارون لیوتُنر، لیوتنان اول پیاده نظام ِسلیک، شاولیه دبیکووسکی، لیوتنان اول مخبران 
ژاک ِشمنا، لیوتنان دویم پیاده نظام و آجودان کولونل شیونووسکی دشیونووتیس، واشا مهندس قورخانه، 

ژِبویر رئیس موزیکانچی ها.
روزنامه ایران، نُمره سیصدوهفتاد و ششم، تاریخ  شنبه   بیست و چهارم ، شهر محرم الحرام، سنه 1296.

عمارت تازه تأسیس باغ جناب اشرف امجد سپهساالراعظم
جناب اشرف ُمعّظم الیه با اینکه سابقاً عمارات عالیه بسیار خوب، ُمزیّن، متعدد در همین باغ داشتند، محض 
اینکه باز الیق این گونه ضیافت ها و جشن ها و پذیرائی ها و در خور خیاالت عالیه خود و برای پذیرائی ذات 
همایون نمی دانستند. لهذا در ابتدای هذه   السنه عمارتی در وسط باغ بنا کردند بسیار عالی و باشکوه دو رو 
و دو مرتبه به وضع عمارات ُمعتبره مشهوره بسیار خوب اروپا، ُمشتمل بر تاالرها و اطاق های متعدد، بسیار 
عالی، وسیع ُمزیّن باشکوه به خصوص تاالر سفره خانه آن که چهارصد  نفر به خوبی در آن یک مجلس 
می توانند صرف غذا کنند. همه با چهل چراغ ها و دیوارکوب ها و آئینه ها و سایر اسباب زینت تا موقع این عید 
مولود مسعود همایونی به پایان آمد و در این مدت کم، ساخته و پرداخته شد و بسیار پسند خاطر همایون 

ملوکانه افتاده، به تعریف و تحسین این عمارت جناب اشرف را قرین کمال افتخار و مباهات فرمودند.
روزنامه ایران، نُمره سیصدوهفتاد و هفتم، تاریخ  دوشنبه   یازدهم ، شهر صفرالمظفر، سنه 1296.

تعمیرات دارالخالفه
اسواق و دکاکین که در شهر دارالخالفه از بیست الی سی سال قبل از این بنا شده است با وجود کمال 
متانت و استحکام و اعتبار بنا، محض اینکه ظاهر آنها قدری از صفا و پاکیزگی و جلوه تازگی افتاده بود، 
در این ایّام بر  حسب امر دولت به مالکین اسواق و دکاکین ُمقّرر شد که هرکس بازار و ِملک خود را مرمت 
کرده به زینت سفیدکاری و نقاشی و رنگ آمیزی ابواب ُمزیَّن نمایند، که با ابنیه و اسواق جدیدهًْ  الَبنا هیچ 
فرق و تفاوتی نداشته باشد. از باب امالک و مالکان اسواق هم علی الفور به جهت امتثال امر و هم نظر به 
تمّول و بضاعت و تمکن و استطاعتی که برای آبادی و رونق ملک خود داشتند، شروع به مرمت و تزئین 
بازارها نموده و از طرف کارگزاران حکومت جلیله هم ُمراقبین گماشته شد که محصل و موکد اتمام 

مرمت ها شده و هم لوازم کار آنها را فراهم آوردند. چند یوم قبل شروع شد و تا چند یوم دیگر، انشاء اهلل 
به اتمام خواهد رسید.

اعالن محّل طبابت حاجی رشید
آقا رشید که از جمله حذاق اطبای مجرب و در معالجه امراض غریبه مزمنه ید طولی دارد. در کاروانسرای 
حاجی رحیم خان خازن الُملک، در حجره منزل نموده و هر قسم َمرضی را در کمال حذاقت مداوا و معالجه 
می نماید. عالوه انواع َمعاجین ُمفیده نفیسه در کمال امتیاز و دقت با اجزای بسیار خوب، تازه و بی عیب 

ساخته و به فروش می رساند. محض استحضار طالبین اعالن شد.
روزنامه ایران، نُمره سیصدوهفتاد و هشتم، تاریخ  یکشنبه   بیست و چهارم ، شهر صفرالمظفر، سنه 1296.

ناصرالّدین شاه در دوشان تپه و بازدید از قریه امین آباد
موکب اقدس همایون اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاهی صان   اهلل  تعالی  ملکه  عن   التناهی که به عزم توقف 
چند شبه قصر دوشان تپه را به فّر قدوم بهجت لزوم مقدس ُمزیّن داشت. شب آخر که شب َسلخ شهر 
َصفرالمظّفر بود به قریه امین آباد که از ُقرای خالصه دیوان همایون اعلی و سپرده به آقا محمدعلی آبدارباشی 
است، تشریف فرما گردیدند. چون آقا محمدعلی آبدارباشی در نظم و نَسق قریه مزبوره اهتمام تام و تمام 
نموده و باغی از نو در آنجا در کمال خوبی طرح کرده و کلّیه عمل این خالصه چنانکه باید و شاید منظم و 
منسق بود، مورد مراحم کامله شاهانه گردید. و به اظهار عواطف مخصوصه ُمعّزی الیه را، سربلند فرمودند. 

روز شنبه َسلخ شهر مذکور، به َمقّر خالفت عظمی ُمعاودت و نزول اجالل فرمودند.

بازدید ناصرالّدین شاه از علمای طهران
روز پنجشنبه پنجم شهر ربیع االول، بندگان سرکار اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاه اسالم پناه دام ملکه 
و عز نَصره و َمحض توقیر علمای اعالم که از سجایای کریمانه ُخسروی بوده و هست به منزل جناب امام 
جمعه و جناب صدرالعلماء سلمهم   اهلل  تعالی تشریف فرما گردیده، جنابان ُمعّظم الیهما را دیدن فرموده، به 
مالطفات و تفّقدات خاصه ملوکانه درجه اختصاص دادند و بعد از مفاوضات و محاورات علمیه و غیره و اظهار 
اشفاق کامله به عمارت سلطنتی معاودت فرمودند. روز شنبه هفتم، را نیز اعلیحضرت َقَدر ُقدرت شاهنشاه 
خسرو صاحبقران خلداهلل ملکه، تشریف فرمای منزل جناب آقای آقا  سید  صادق سلمه   اهلل  تعالی گردیده، 
جناب ُمعّظم الیه را دیدن فرموده و به الطاف مخصوصه مورد اختصاص و اعزاز فرمودند. روز سه شنبه دهم، 
منزل جناب آقای حاجی مالعلی سلمه   اهلل  تعالی را به قدوم بهجت لزوم شاهنشاهی مشّرف و ُمزیّن فرموده، 
ذات ملکوتی صفات مقدس به محاورات شاهانه و مفاوضات همایون و مالطفات خسروانی جناب ُمعّظم الیه 

را درجه اختصاص کامل و اعزاز شایان عنایت فرمودند.

آتش سوزی در بازار در تیمچه امین الُملک
چهار ساعت به غروب مانده، روز چهارشنبه بیست  و  هشتم شهر َصفرالمظّفر، شصت  صندوق و سی  پوت 
خالی از نفت در باربند تیمچه جناب امین الُملک میان باغچه گذاشته بودند و پوشالی هم پای آنها ریخته 
بود. آتش به آن پوشال ها سرایت کرده، تمام صندوق و پوت آتش گرفته، می سوزد. بدون اینکه به احدی 
ضرر وارد بیاورد ولی قبل از وقوع این حادثه، دویست شیشه نفت از مشهدی کامل پهلوی همان صندوق 

و پوت ها بوده، به مصرف رسانیده، فوراً حمل  و  نقل می کنند.
روزنامه ایران، نُمره سیصدوهفتاد و نهم، تاریخ  چهارشنبه   یازدهم ، شهر ربیع االول، سنه 1296.

آتش سوزی در چهارسوق
دو ساعت از شب پنجشنبه بیست   و   هشتم ماه مذکور گذشته، سّتار نام نفت فروش از دّکان مسکونی خود که 
در چهارسوق واقع است پائین می آید قبای او به شیشه نفت بند شده، می افتد و می شکند و چراغ هم روی 
نفت ریخته، افتاده، فی الفور آتش می گیرد. سّتار خواسته، خاموش نماید لباسش آتش گرفته، او را می آورند 
در مسجد میرزا موسی، در میان آب می اندازند. بعد از آن آتش به شیشه های نفت در دکان سرایت کرده، 
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طهران در مطبوعات دوره ناصری

به َمقّر خالفت که هنگام عصر بود به باغ دولتی دولت آباد تشریف فرما شدند و در آنجا صرف چای و عصرانه 
فرموده، قریب به غروب رجعت به َمقّر خالفت عظمی فرمودند.

روزنامه ایران، نُمره پانصد  و هشتادوهفتم، تاریخ    یکشنبه  بیست و یکم، شهر صفرالمظفر، سنه 1303.

گزارش درباره قریه عبدالعظیم َحَسنی
سواد حضرت عبدالعظیم که در ارض قدیم شهر رِی و یک فرسخی شهر دارالخالفه  الباهره واقع است، سابقاً 
یک قصبه محسوب می شد. اما اکنون از کثرِت آبادی و عمارات و اسواق ُممتده مّتصله به هم و بسیاری 
خانات و حجرات و مدارس و حمامات و باغات، یک شهر معتبری شده است که تقریباً دارای بیست هزار 
سکنه می باشد و همه نوع تجارت و معاملتی بالواسطه از بالد محروسه به آنجا و از آنجا به بالد محروسه 
می شود و عمده این آبادی که آنجا را وضعیت شهری داده است، از ابتدای تفویض حکومت و تولیت آنجا 
به اداره مرحوم امین السلطان تاکنون که در اداره امین السلطان حالیه است، به ظهور رسیده، و الحق در 
ظرف این چند سال آنقدر بر عمارت و آبادی و نظم و تنقیح و مرّمت ابنیه و آثار آستانه مقدسه حضرت 
عبدالعظیم و سایر اماکن و نقاط و اسواق آنجا افزوده شده، که این روزنامه گنجایش ذکر و تعداد آن را ندارد. 
و جمیع اراضی بایره و اماکن کثیفه و حیطان خرابه که در محوطه صحن مبارک و ضمناً اسباب کثافت 
هوای آنجا بود. اکنون همه مدارس دائره و اماکن اهل علم و تحصیل و استراحتگاه مردم و محل تفّرج غریب 
و بومی شده است. اسواق و معابر همه سنگ فرش و آراسته و امور تولیت آستانه در منتهی درجه نظم و 
امالک موقوفه از کثرت توجه و اهتمام ایشان در کمال آبادی و منافع آنها روز به روز در ازدیاد و توفیر است. 
و نیز از جمله آثار و آبادی هایی که به توسط و توجه مخصوص امین السلطان از دو سال قبل تاکنون ایجاد 
شده است، خیابان مشّجر و وسیعی که وسطش راه شوسه و کالسکه رو و در کمال پاکیزگی و صفا است، از 
شهر دارالخالفه الی حضرت عبدالعظیم ساخته و اتصال یافته که با اینکه آنجا برأسها شهری معتبر است، به 

واسطه این خیابان مشّجِر آباد به منزله یکی از محاّلت شهر دارالخالفه الباهره محسوب می شود.
روزنامه ایران، نُمره پانصد  و هشتادوهفتم، تاریخ    یکشنبه  بیست و یکم، شهر صفرالمظفر، سنه 1303.

اعلن فروش کتابچه الف، با و تای ُمصّور
کتابچه الف و با و تای مصّور با بعضی ُملحّقات با کمال صّحت و امتیاز که به جهت تدریس و تحصیل اطفال 
دبستان سهل و بسیار مفید و نافع است در این اوقات به حلّیه طبع رسیده، در تیمچه کتابفروش ها، ُحجره 
آقا میرزا محمدعلی تاجر شیرازی و در ُحجره حاجی غالمرضای تاجر و نیز در داالن سرای امیر که در جنب 
پُستخانه واقع است، ُحجره آقا رمضانعلی تاجر کاشانی به فروش می رسد. هرکس طالب است، ابتیاع نماید. 

قیمت در جلد آن مرقوم است.
روزنامه ایران، نُمره پانصد  و هشتادوهفتم، تاریخ    یکشنبه  بیست و یکم، شهر صفرالمظفر، سنه 1303.

کنت دوُمنت ُفرت )نَظم الُملک( رئیس پلیس طهران
ُکنت دو ُمنت ُفرت نَظم الُملک رئیس ادارۀ پُلیس دارالخالفه از قرار شرحی که در روزنامۀ اِسُپرت زیتُون 
مالحظه شد اصالً از یکی از خانواده های نجیب فرانسه است که در سال هزار و دویست و سی و پنج مسیحی 
یک شعبه از آن طایفه در موقع قتل عام سیسیل به عزم جنگ از مملکت فرانسه به ایتالیا آمده در سیسیل 
متوّطن شدند. معّزی الیه در سال هزار و هشتصد و سی و نُه متولّد و بعد از فراغت از تحصیل علوم به ِسَمت 
صاحب منصبی داخل گارد رویال پادشاه ناپل و سیسیل گردیده در سنه هزار و هشتصد و شصت با پادشاه 
خود بر ضّد گاریبالدی جنگ کرده مجروح و به نشان جنگی ُممتاز شد و بعد با پادشاه خود در قلعه کاتیا 
محصور گردیده، پس از انقضای جنگ در مالزمت پادشاه خود به ُرم آمده به حکم پادشاه داخل قشون 
پاپ شد و پس از اندک زمانی به وساطت پادشاه ناپل داخل خدمت امپراتور اتریش و در قشون آن دولت 
صاحب منصب گردیده در محاربات اتریش با دانمارک و پروس کمال رشادت را بروز داده به نشان جنگی 
ُممتاز شد. در سال هزار و هشتصد و شصت و نُه از خدمات نظامی استعفا نموده تا چند سال قبل که به ایران 
آمد و به شرف چاکری آستان همایون شاهنشاهی نایل شده ادارۀ پُلیس دارالخالفه را به اقتضای ُخبرت و 
لیاقت خود بر وجه شایسته ایجاد و مرتّب کرد و خدمات شایان و در طّی این عمل به ظهور رسانید و تدریجاً 
به مدارج ترقّیات ارتقا ُجسته تا به منصب سرتیپی اول و نشان دویّم خارجه مکلّل به الماس و شمشیر 
قبضه مرّصع و نشان و حمایل امیرتومانی و غیره از امتیازات این دولت قوی شوکت نایل و سرافراز گردید.

تصویر نَظم الُملک )تصویر 106(
روزنامه شرف، شماره سی و ششم، صفر المظفر 1303ق.

اعلن کمپانی زینجر از شهر نِیُورک )تصویر 102(
تاجر چرخ خّیاطی مخصوص اعلیحضرت شاهنشاهی دولت علّیه ایران و چند نفر از سالطین دیگر در 
طهران یک تجارتخانه محض فروش چرخ خیاطی مفتوح ساخته که چرخ زینجر اعلی در آنجا یافت 
می شود. کارخانه زینجر از جمع کارخانجاتی که به جهت چرخ خّیاطی در دنیا احداث شده است بزرگتر و 
قدیم تر می باشد. الی االن دوازده ُکرور از چرخ مزبور در معرض بیع و شری درآمده که همه دایر می باشند، 

در تمام بازار اکسپوزیسیون عالمت درجه اول در خوبی چرخ های مزبور به کمپانی مذکور داده اند.
قیمت ارزان، بدون زیاده و نقصان به کسانی که چرخ فروخته می شود، در ازای قیمت قرارِ سهلی داده 
خواهد شد. استاد قابلی هم موجود است که بدون هیچ گونه مطالبه اُجرت طریقه دوختن را تعلیم داده و 
چرخ ها را نیز به استادی تمام در تجارتخانه مزبور تعمیر خواهد کرد و اطمینان کامل در خوبی جنس چرخ 
داده خواهد شد. هر قبیل چرخ به جهت کارخانجات و خانها و اسباب الزمه از ابریشم و نخ و غیره در کمال 
خوبی موجود است و دارد. کسانی که چرخ ابتیاع می نمایند باید به دقت رسیدگی کنند که نشان کمپانی 
دو روی چرخ نقش باشد َو ااّل غیر زینجر خواهد بود، که بدل و شبیه آن را ساخته اند و آن خیلی کم بها 

می باشد. رئیس بزرگ این عمل در ایران و روسیه و جنوب فرنگستان » نایت لیسنگر« میباشد.
منزل کمپانی ُمشارالیه در طهران خیابان َعالء الّدوله ُمحاذی کوچه میدان مشق.

روزنامه اطلع، یکصد و سی و یک، صفر المظفر 1303ق.

اعلن فروش کتاب االحتجاج َطبَرسی و کتاب خصال َصدوق
کتاب احتجاج طبرسی و کتاب خصال صدوق در نهایت صّحت به طبع رسیده در سرای امیر ُحجره آقا 
رمضان علی و در سرای حاجب الّدوله ُحجره آقا شیخ عبدالحسین به فروش میرسد؛ قیمت احتجاج جلدی 

شش هزار، خصال هفت هزار و َده شاهی.
روزنامه اطلع، شماره یکصد و سی و دو، سیم ربیع االول 1303ق.

بازدید از دواب دیوانی در صحرای دوشان تپه
روز پنج شنبه سوم، امر همایون سلطان به سانِ  دواب دیوانی در صحرای دوشان تپه شرف نفاذ یافت. امین 
-  السلطان، وزیردربار اعظم و خزانه عامره و گمرک ممالک محروسه که دواب دیوانی نیز در اداره ایشان 
است به محمدقاسم خان صاحب َجمع قدغن نموده، تمام دواب دیوانی را که از قاطر و شتر باری و َگالیی به 
ترتیب َده هزار رأس می شود به َرسم َسنوات ماضیه، در صحرای مزبور حاضر کرده، از سان حضور مبارک 
گذرانیدند. از آنجا که تمام این دواب در نهایت فربهی و خوبی و سالمت و دلیل و عالمت بر کمال اهتمام 
و مراقبت صاحب جمع و سایر نواب و اجزاء قاطرخانه و شترخانه در نگاهداری و محافظت آنها بود، خاطر 

مبارک صاحبقرانی قرین کمال خشنودی گردیده و تحسین و تمجید فرمودند.

تشویق محمدابراهیم خان، وزیرنظام و وزیر دارالخلفه
محمدابراهیم خان وزیرنظام و وزیر دارالخالفه  باهره را مورد َمرحمت مخصوص داشته، به اعطای یک قطعه 

نشان درجه اول شیر و خورشید و یک رشته حمایل سبز مفتخر فرمودند.
روزنامه ایران، نُمره پانصد  و هشتادوهشتم، تاریخ    دوشنبه  هفتم، شهر ربیع االول، سنه 1303.

درگذشت حاجی شیخ محمدجعفر شوشتری
جناب حاجی شیخ محمدجعفر شوشتری که از اجلّه علماء ِکبار عصر و در زهد و ورع وحید َدهر بودند و 
شرح احوال آن جناب در روزنامجات سابق مشروحاً نگارش یافت. این اوقات که از زیارت مشهد مقدس 
حضرت علی  بن  موسی الرضا علیه آالف  التحیه و الثناء مراجعت نموده، راهسپار عتبات عالیات عراق عرب 
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تصویر 102 : اعالن زینجر کمپانی از شهر نیویورک، روزنامه اطاّلع، نمره یکصد و سی و یک، َصفرالمظّفر 1303.

مأخذ : آرشیو مطبوعاِت مرکز اسناد و کتابخانه ملّی
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تصویر 111 : شبیه تکیه مبارکه دولتی از خارج که به ِعیُنها از روی بنا ساخته شده است، روزنامه َشرَف، نُمره پنجاه و سیّم، َشهر ذیحجه الَحرام 1304.

مأخذ : شرف و شرافت، بازنشر 1355.



گزارش ترتیبات جدید توپخانه طهران
روزنامه ایران، نُمره ششصد ونودوچهارم، تاریخ    دوشنبه سیزدهم، شهر محرم الحرام، سنه 1307.

مراسم عزاداری ماه محّرم در طهران
تکیه شریفه سیدنصرالّدین که سرآمد همه تکایا است و همه ساله با وجوه خاصه نواب واال نایب السلطنه 
امیرکبیر وزیر جنگ بَسته و تعزیه داری می شود، امسال نیز در کمال رونق و شکوه بسته شد و تعزیه داری 
مفّصل کردند و روز سه شنبه هفتم محّرم، خود نواب واال شاهنشاه زاده معّظم از منزل ییالقی خودشان به 
شهر تشریف آورده، اول به تکیه حیاط شاهی که نیز از قدیم تا حال تعلّق به ایشان دارد، تشریف بُرده، همه 
اجزاء مجلس تعزیه و خّدام تکیه را مخلّع فرمودند. و هنگام عصر که موقع تکیه سیدنصرالّدین بود به آنجا 
تشریف بُرده، تمام خدام تکیه و اجزاء تعزیه آنجا را نیز علی َحسب َمراتبهم خلعت و انعام دادند و پس از 
استفاضه از فیض مجلس روضه و تعزیت، معاودت به کامرانیه فرمودند. مجالس روضه خوانی شهر دارالخالفه 
نیز لیالً و نهاراً در کار و همه کامل  الفیض و موجب امیدواری به قبول حضرت اباعبداهلل ارواحنا لَه  الفداء بوده 
و می باشد. از مجالس روضه خوانی بسیار ُمعتبر شهر که در لیالی دهه اول در کار بود، مدرسه فخریه بود که 
معروف به مدرسه َمروی است که به اهتمام تمام و توجه خاص جناب آقای امام جمعه امسال آنقدر خوب 
و منظم تعزیه داری شد که َمزیدی بر آن متصّور نبود و مخصوصاً جمعی می گفتند که از حیثیت نظم و 
آراستگی مجلس که تقریباً هر شبی هفتاد نفر از علماء و طاّلب حضور داشتند و وفور چراغ و امتیاز اغذیه 

و اشربه و کثرت َمطعومات بر سنوات سابقه، مزیّت کلّی داشته است.
روزنامه ایران، نُمره ششصد ونودوچهارم، تاریخ    دوشنبه سیزدهم، شهر محرم الحرام، سنه 1307.

ادامه ترتیبات توپخانه طهران
مراقبت و مواظبت رئیس توپخانه در نظم جزئی و کلّی امور توپخانه به حّدی است که نکته ای از نکات و 

دقایق نظامی را فروگذار نمی کند. قرارهای جدیدی که داده اند از این قرار است :
اوالً، مکان تیراندازی که در خارج شهر معّین بود، نزدیک به آبادی و عبور گلوله از ُقرب قلعه جات قزل قلعه 
که انبار باروت و فشنگ و قورخانه و مونیسیون توپ ها و غیره می شد محّل خطر بود. لهذا، خود رئیس 
توپخانه با َسرکردگان و جنرال پروشنک و معلّمین توپخانه چند روز اطراف شهر را برای تعیین مکان 
گردش کرده، دو محل را که از هر جهت مناسب و مداّقه کامله در خوبی آنجاها شده بود، رئیس توپخانه 
معّین نمودند. یکی در باالی باغ مبارکه شاه که محّل قدیم اسب دوانی بود و دیگری در باالی خاکریز و 
باستیان دروازه اسب دوانی این نقطه به واسطه ارتفاعی که دارد از تمام نقاط مناسبه برای تیراندازی بهتر 
و مناسب تر است و تا شش الی َده هزار َقَدم به خوبی تیراندازی می توان نمود و به هیچ وجه حایل و مانعی 
نیست. بعد از تعیین این دو مکان صاحب منصبان با علم و تربیت شده توپخانه، چند روز با اسباب و ادوات 
هندسی و ارتفاع گیری عرض و طول و قرب و بعد و ارتفاع و انحفاض خط نشانه و نقاط نصب نشانه را از هزار 
الی شش هزار و َده هزار قدم به دّقت معلوم و معّین نمودند. چون این تعیین خط، گذشته از اینکه برای قرب 
و بعد سیر گلوله است، برای تصحیح درجات ارتفاع توپ ها در ابعاد مختلفه است و در انتخاب ماسوره های 
فلزی جدید االختراع که در قورخانه اقبال السلطنه ساخته است، بسیار الزم و مفید فایده و ُمنتج نتایج کثیره 
است، دقت در صّحت امتداد خط نشانه به قواعد هندسی و علمی شده. بعد از تعیین مکان، توپ ها نقل 
به آنجا شده، چند مرتبه در آنجا تیراندازی شده، چندی است نیز توپ ها را نقل به باستیان و خاکریز شهر 
نموده، در پهلوی دروازه تیراندازی می نمایند. مخصوصاً نواب واال امیرکبیر و وزیر جنگ تشریف فرمای این 
مکان تیراندازی شده، تیراندازی خوبی شده، رئیس توپخانه را از تعیین این مکان و ُحسن تیراندازی مورد 

تمجید و تحسین و التفات فرمودند.
مشق ژیمناستیک : که از تکالیف الزمه نوکر نظامی خاصه توپچی است، دایر و برقرار گردیده، اسباب های 
آن را اصناف توپخانه و قورخانه حاضر کرده، توپچیان این روزها مشغول َمشق و تکمیل آن خواهند شد.

بّنائی های توپخانه مبارکه : چون چنانکه ذکر شد که روز در میدان توپخانه یک نفر سرهنگ و چند نفر از 
صاحب منصبان در کشیک گارد بزرگ توپخانه با البسه َرسمیه حاضر می شدند، مکان و اقامتگاه درستی 
نداشتند، رئیس توپخانه به دستورالعمل وزارت جنگ، چند اطاق به َقدر کفایت این عّده صاحب َمنصب 

در مرتبه تحتانی میدان معّین نموده، اسباب الزمه آن را از فرش و پرده و اسباب قهوه خانه و چراغ و 
تمام مایلزم از دیوان اعلی دادند و چند نفر از سرایداران توپخانه را برای انتظام و مواظبت خدمات اطاق ها 
مشخص نمودند. که فعالً اطاق ها با مبل و اسباب الزمه زندگانی به قدر شأن یک نفر سرهنگ ُمحترم و 
چندین نفر صاحب منصب دیگر مهّیا و فراهم شده است. و نیز چون از برای درس صاحب منصبان امکان 
بزرگی که کفایت اجتماع تمام صاحب منصبان را بنماید با اسباب الزمه تحصیل موجود نبود، رئیس توپخانه 
به اجازه وزارت جلیله جنگ، در َمرتبه های فوقانی ُحجرات میدان توپخانه مبارکه، اطاق بزرگ عالی به قدر 
کفایت مجلس درس احداث نموده و مبل و اسباب الزمه آن را از کتاب و اسباب نقشه کشی و ادوات علمیه 
از مهندسی و غیره مهّیا نموده، چنانکه ذکر شد هفته ای سه روز عموم صاحب منصبان توپخانه به معلّمی 

جنرال پروشنک خان مشغول تحصیل علوم الزمه توپخانه هستند.
حفظ ِصّحت توپخانه : چون به واسطه عدم مراقبت، توپچیان ُمبتال به امراض َکثیره می شدند و به طوری 
که ُمقتضی بود توجه در حفظ صّحت و عالج َمرضی نمی شد با اینکه از طرف دیوان اعلی، تمام لوازم 
حفظ صّحت از طبیب و جّراح و دواساز ُمستخدم و دوا به قدر ضرورت موجود و مهّیا شده است. با اجازه 
وزارت جلیله جنگ، رئیس توپخانه برای تکمیل امر حفظ صّحت و ازدیاد دعاگوئی وجود مسعود همایون 
شاهنشاهی خلداهلل ملکه، ترتیب و ایجاد دارالشفای جدیدی در توپخانه نموده، چند ُحجره از ُحجرات 
تَحتانی میدان را که از حیثیت مکان مناسب بود، معّین و تمام لوازم آن را از طبیب و جّراح و دواساز و 
پرستار و ناظر و آشپز و َرخت شوی و تخت خواب و لباس و فرش و رختخواب و غذا و ادویه فرنگی و ایرانی، 
کامالً مرتّب و مهّیا نموده، که همه روزه غذا و دوای پانزده نفر َمریض در آنجا مهّیا است و میرزا سید محمد 

حکیم باشی توپخانه، کمال مواظبت را در نظم این دارالشفاء و معالجه َمرضی دارد.
و برای پاکیزگی و تنظیف و تصفیه هوای میدان، در چهار طرف حوض احداث باغچه َمشحون از ُگل و 
ریاحین شده و َمحض شکوه و نمایش در انظار در وسط هر باغچه، مجسمه فلزی که به دستورالعمل 
اقبال السلطنه در قورخانه ریخته شده، در باالی ستونی به نیکوترین وضعی نَصب کرده اند و از تفنگ های 
قدیم اسقاط هم َمحَجر خوبی ساخته، در اطراف آن نَصب می کنند که چندین برابر از این جهت بر صفا و 

شکوه میدان افزوده شده است.
ترتیب انبارها و تعیین انبارداران : چون اسلحه و ادوات توپخانه و بدرقه آالت توپ، ترتیب صحیح و تحویلدار 
به قاعده الزم داشت رئیس توپخانه به اجازه وزارت جلیله جنگ برای هر یک از اسباب و ادوات توپخانه 
تحویلداران کافی از صاحب منصبان به قرار ذیل مشخص نمودند. توپ های تَه پُر اطریشی را از صحرائی 
و کوهستانی و توپ های خاندار ایرانی را در انباری که جنب میدان َمشق واقع است، قرار داده و تحویل 
نریمان خان، نایب سرهنگ نمودند. توپ های بی خان و توپ های قدیم و آنچه ُخمپاره و َقپس بود در انبار 
قدیم که در ارگ همایونی و در جنب اصطبل خاصه است، جای داده، تحویل رضا خان سرهنگ نمودند.

اسباب توپکشی از قدیم و جدید آنچه بود سّراج و اصناف توپخانه و قورخانه را گماشته، مرّمت کامل کرده، 
بعد از تکمیل انباری مخصوص اسباب توپکشی درُحجرات تحتانی میدان معّین نموده، تمام اسباب ها را 
به ترتیب در دیوارهای انبار آویخته و نَصب نمودند که از رطوبت و ضیاع محفوظ باشد و تحویل میرزا 

حسین خان یاور کردند.
زین و یراق صاحب منصبان و توپچیان مشق سواره و موزیکانچیان را َغدغن کردند، جمع آوری و مرّمت 
کامل نموده، انباری در جنب انبار توپکشی تعیین و تحویل علی خان یاور اول توپخانه نمودند، که هر وقت 

هرچند دست برای مشق الزم شود بی کسر و صحیح حاضر باشد.
اسباب الزمه توپ از قبیل سنبه و چوب لنگ و لمبروان و لمبرتین و ظرف قطران و انج و درجه توپ و ساج 
و َمشک و راویه و بیل و کلنگ و اّره ماسوره بری و اسباب ماسوره کوبی و بدرقه آالت و غیره که در حرکت و 
تیراندازی از مایلزم توپ است بعد از جمع آوری و مرّمت تحویل جبرئیل خان صاحب منصب توپخانه شده، 
در انباری پهلوی انبار زین و یراق مرتّب گردید. جهت َملبوس توپچی که برای سالم و غیرسالم دائماً در 
بر دارند و از دیوان اعلی سالی دو دست داده می شود. به همچنین، چادر و ساک و ُقمقمه و زنگال و غیره 
انباری نیز در میدان مرتب و دور تا دور آن قفسه بندی شده، برای حفظ آن از بید و گرد و خاک و چند 
نفر ُمستحفظ و میرزا برای ثبت ورود و خروج اشیاء از انبار تعیین و تحویلداری و مسئولیت کلّیه آن را به 

سیف الّدین میرزای سرهنگ توپخانه دادند.
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سال 1307 هجری قمری / 90 - 1889 میالدی
روزنامه ایران 694 - 725 و روزنامه َشَرف 75 - 78 و روزنامه اّطالع 241 - 262 



طهران در مطبوعات دوره ناصری

قرین الشرف همایون و دولت قوی شوکت روزافزون آمده، با تصویب صدارت عظمی و وزارت جلیله جنگ 
به اعطای یک قطعه نشان از درجه امیرتومانی و یک رشته حمایل مخصوص آن، نایل و سرافراز گردیدند.

تشویق میرزا یحیی خان ُمنّجم باشی
میرزا یحیی خان ُمنّجم باشِی حضرت ولیعهد که معلومات ُمعّزی الیه در علم هیئت و نجوم کامالً مشهود و 
معلوم است. خاصه در این اوقات، َورقه ُمشتمل بر تعیین افق تمام بالد، تحدید اوقات هر یک از باِلد مشهور 
کره ارض نسبت به وقت مغرب دارالخالفه طهران که الحق کشف مجهول بزرگی است، َرسم و تحریر نموده 
و تقدیم حضور ِمهرظهور همایون داشته، زیاده در نظر انور اقدس همایون ُمستحسن و َمقبول افتاده، بَر 
حسب لیاقت ُمعّزی الیه و استدعای حضرت واال ولیعهد و تصویب جناب ُمستطاب اشرف صدراعظم به لَقب 

نَجم الَممالک ُملّقب و سربلند گردید.
روزنامه ایران، نُمره هفتصد ونودوهفتم، تاریخ  پنج شنبه  بیست و پنجم، شهر رمضان المبارک، سنه 1310.

مساجد پر رونق در ماه رمضان
از مساجدی که َحسب   االقتضا به َمزید رونق و رواج اختصاص داشت. یکی مسجد اعظم ُسلطانی بود که 
همه روزه پس از ادای نماز جماعت جناب ُقدوهًْ  المتکلّمین میرزا محمدرضای واعظ با ُحسن  مواعظ مردم 
را ُمستفیض می نمود و دیگر مسجد جدیدالَبنای ناصری که از طرف شخص همایون سلطنت سپرده 
به غالمعلی خان امین همایون سرایدارباشی عمارات خاصه سلطنتی است و الحق، از بعد از فوت مرحوم 
یحیی خان مشیرالّدوله که مسجد مزبور به امین همایون سپرده شده است، تاکنون ُمعّزی الیه آنچه شرط 
امانت و مراقبت و سعی و اهتمام در اتمام بَنا و ایفای َمصارف ُمقّرره و اداره امر عبادت مسجد بوده، به  جا 
آورده است. چنانکه علی التحقیق، می توان گفت امسال آراستگی و رونق مسجد مزبور از همه سال زیادتر 
بود. سایر مساجد عظیمه شهر از قبیل مسجد َمروی و مسجد سید  عزیزاهلل و مسجد سپهساالر قدیم و 

غیرها، نیز از حیثیت انعقاد جماعت و اجتماع مردم کمال رونق را داشت.

وضعیت هوا و قیمت ارزاق
هوای شهر دارالخالفه، در این ماه مبارک از تَفّضالت الهیه خیلی خوش و مایل به برودت بود و باران های 
َرحمت متواتراً باریده، نرخ اجناس و ارزاق نسبت به سابق تنّزل نمود، من جمله، قیمت نان و گوشت را 
که مایحتاج عاّمه است از طرف حکومت جلیله تنّزل داده، گوشت را یک   َمن، دو عباسی و نان را یک   َمن، 

صد دینار ارزان کردند که اکنون نان یک   َمن هفتصد   دینار و گوشت یک   َمن سه    هزار و یک   عباسی است.

آتش سوزی در بارانداز سرای امیر
از حوادث اتّفاقیه، چندگاه قبل شبی در صحن کهنه پشت کاروانسرای امیر که بارانداز کاروانسرا است غفلًهًْ 
آتشی به میان بارهای تجاری که ماِل » پاالکف« کمپانی روسی و غیره بوده است، افتاده و امتعه مزبوره را 
که از قبیل چینی و چراغ و بلورآالت و آیینه بوده، آتش احاطه نموده تا اهل کاروانسرا ُملتفت و مشغول 
آب پاشی و اطفاء آتش می شوند، مبلغی از آن ها شکسته و تَلَف می گردد، از قراری که می گویند چندین 

هزار تومان َضرر وارد آمده است.
روزنامه ایران، نُمره هفتصد ونودوهفتم، تاریخ  پنج شنبه  بیست و پنجم، شهر رمضان المبارک، سنه 1310.

فروش ُتلمبه در مغازه جوسن در الله زار
جوسن صاحب اعالن میکند که تلمبه تازه آورده اند، که از یک ذرع الی هفت ذرع چاه آب می کشد، قیمت 

هر یک بدون لوله پانزده تومان و یک جور دیگر دوازده تومان در مغازه مشارالیه به فروش می رسد. 
                                                                                                               ]امضا[ ابوالقاسم
روزنامه اطالع، شماره سیصد و بیست و سه، 29 رمضان المبارک 1310ق.

احداث سربازخانه ناصریه
سال گذشته، رأی جهان آرای اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ایداهلل  تعالی جیشه، چنین اقتضاء 
فرمود برای افواج قراول خاصه که حفظ و حراست ارگ مبارک و عمارات خاصه سلطنتی به عهده آنها 
واگذار است، در داخله ارگ مبارک سربازخانه مخصوصی بنا شود که سربازان افواج مزبوره عالوه از آنها که 
در نقاط مختلفه مشغول قراولی هستند در این سربازخانه همیشه حاضر خدمت باشند. انجام این خدمت 
را به عهده محمدباقر خان سردار و رئیس افواج قراول مخصوص ُمحّول فرمودند و َحسب الُمقّرر در محل 
انبار توپخانه سابق واقعه در جنب دفترخانه مبارکه استیفاء شروع به بنای این سربازخانه نموده، در ایام 
ماه مبارک صیام این بنای ُمعتبر به اتمام رسیده، موسوم به سربازخانه ناصریه شد. و َحسب   االمر َقَدر  َقْدر 
ملوکانه فوج سوم اقبال را که حاضر  رِکاب نُصرت   انتساب است به سربازخانه مزبور نقل و تحویل دادند و 
روز چهارشنبه دوم شّوال   الُمکرم، بندگان اقدس همایون برای مالحظه و تماشای این بنای جدید هنگام 
عصر تشریف   فرمای آنجا شدند، در حالی که نواب واال نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ برای پذیرائی َمقدم 
مبارک قبل از وقت با تمام صاحب منصبان نظامی در آنجا حاضر شده و جناب ُمستطاب اشرف صدراعظم 
و جمعی دیگر از شاهزادگان عظام و وزرای فخام و امرای عسکریه نیز شرف التزام حضور مبارک را داشتند. 
بندگان اقدس همایون، بدواً از ایوان جلو ُحجرات منازل صاحب منصبان و سربازان عبور فرموده، در هر 
یک از اطاق ها که منزل بیست نفر سرباز است هنگام عبور ذات اقدس همایونی، رئیس اطاق ها به قانون 
نظامی راپورت وقایع سربازان ِسپرده به خود را به عرض می رسانید. اطاق های سربازان تماماً به فرش و 
چراغ و پرده و غیره آراسته بود. پس از مالحظه همه ُحجرات، بندگان همایون به َمریضخانه مخصوص 
سربازخانه تشریف فرما شده، مریضخانه نیز ُمشتمل بر اطاق های متعّدد که برای َمرضای سرباز با دواخانه و 
غیره ساخته و مرتّب شده بود همه با فرش و چراغ و رختخواب و َملبوس مخصوص مرضی و لوازم دیگر 

به نظر انور همایون رسید. در دواخانه آنجا نیز از هر قبیل ادویه ایرانی و فرنگی و اسباب و آالت جّراحی 
در کمال امتیاز و فراوانی حاضر و موجود بود. آشپزخانه مخصوص سربازخانه نیز با تمام لوازم طّباخی و 
ِمسینه آالت و ظروف کثیره در نهایت تنقیح به نظر مبارک رسید. چندین نفر طبیب حاضر و جّراح و 
دواساز ماهر قابل و پرستاران متعّدد برای َمرضی نیز حاضر بودند. بعد از آنجا به مخزن تدارکات و مهّمات 
قشونی سربازخانه تشریف فرما گردیده، مخزن مزبور هم ُمشتمل بر چندین اطاق و انبار است و آنچه برای 
یک فوج هزار نفری الزم است از َملبوس ماهوت و غیره و تفنگ ورندل و فشنگ فلزی به جهت تفنگ های 
مزبور و سایر اسباب و آالت چرمینه و غیره به قدر ضرورت مهّیا بود که برای هیچ چیز احتیاج به خارج 
نمی باشد. بعد، بندگان همایون به عمارت فوقانی سربازخانه که برای جلوس ذات اقدس ملوکانه مرتّب شده 
بود تشریف فرما گردیده، بالفاصله امر و ِمقّرر فرمودند سربازان در َصحن سربازخانه حاضر شده، مختصر 
مشق و دفیله نمایند و سربازان بعد از سالم نظامی و دعای سالمت وجود مسعود مبارک که همه یک 
دفعه به آواز بلند لفظ » شاهنشاه ساقل اولسون« به عرض رسانیدند. قریب نیم ساعت در حضور مبارک 
مشق تفنگ و حرکات نظامی کرده، بعد به طور دفیله با موزیک حرکت نموده، از حضور مبارک گذشتند. 
خاطر ِمهرمظاهر همایون ُملوکانه از توجهات تاّمه نواب واال نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ و محاسن 
مراقبات محمدباقر خان سردار در بنای این سربازخانه عالی که فی الحقیقهًْ از آثار عظیمه و ابنیه ُمعتبره عهد 
معدلت مهد همایون شمرده می شود و ُحسن ترتیبات و تنظیمات سربازخانه و مریضخانه و انتظام سربازان، 
قرین کمال خشنودی و مسّرت آمده، اظهار َمرحمت و التفات کامل فرموده، قریب به غروب به َمقّر سلطنت 

ُعظمی تشریف فرما گردیدند.
روزنامه ایران، نُمره هفتصد ونودوهشتم، تاریخ  پنج شنبه  دهم، شهر شوال المکرم، سنه 1310.

گزارش مسابقه اسب دوانی در میدان جدید االحداث دوشان تپه

میرزا علی اکبر خان ناظم   االطباء
میرزا علی اکبر خان ناظم   االطّباء که از دانشمندان و تربیت یافتگان خاص این عصر میمنت حصر و سال ها 
است نتایج علم و عمل و شواهد حذق و دانش او در معالجه قاطبه َمرضی مشهود و مشهور است، مورد 
توجه و التفات مخصوص ملوکانه آمده، به صوابدید صدارت عظمی در سلک اطّباء خاص حضورهمایون 

اعلی، َمنسلک گردید.

ُرکن   االطباء
میرزا  عبدالحسین امین   االطبای تبریز که متجاوز از َده سال است در دارالخالفه طهران نزد میرزا زین العابدین  
 -  خان َموتمن االطباء و میرزا سید حسین خان دکتر تحصیل کرده و در طّب ایرانی و فرنگی و جّراحی مدتی 
است فارغ التحصیل شده، این اوقات مراتب حذاقت و لیاقت او در پیشگاه همایون معروض افتاده، به لقب 

ُرکن الحکمائی ُملّقب گردید. 

میرزا هدایت اهلل ُمشیراالطبّاء ساکن کوچه غریبان
چون میرزا هدایت اهلل ُمشیراالطّباء، ساکن کوچه غریبان، ُمخترع حّبی شده است به جهت کلیه امراض 
سینه، علی الخصوص ضیق النفس که مکّرر به امتحان رسیده و بسیار مفید است، لهذا محض سالمت وجود 
اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی، خلداهلل تعالی سلطانه، به کاّفه خلق مجاناً داده می شود. هرکس 

مبتال به امراض سینه می باشد نزد مشارالیه رفته، حّب مزبور را به او خواهد داد.
روزنامه ایران، نُمره هفتصد ونودوهشتم، تاریخ  پنج شنبه  دهم، شهر شوال المکرم، سنه 1310.

بازدید ناصرالّدین شاه از مخزن تدارکات عسکریه
روز پنج شنبه، هفدهم شهر شّوال المکّرم، بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی، خلداهلل  تعالی ملکه 
و سلطانه، هنگام عصر به سرکشی و مالحظه مخزن تدارکات عسکریه دولت علیه که سپرده به وکیل الّدوله 
امیرتومان است، تشریف فرما شدند. درحالی که نواب واال نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ با جمعی از 
امراء و صاحب منصبان عسکریه از پیش در آنجا حاضر و منتظر قدوم میمنت لزوم همایون شهریاری بودند. 
در کارخانجات مخزن نظامی هفتصد  نفر عمله و ارباب صنایع و حرف از قبیل خیاط و خیام و کّفاش و 
نیم چکمه دوز و کاله دوز و بیرق ساز که همیشه حاضر کار هستند، مشغول کار بودند و به فراخور َده فوج 
َملبوس از قبا و شلوار و کاله و نیم چکمه و چادر در صحن عمارت مخزن حاضر و به قدر پنج فوج َملبوس 
دیگر هم در انبار مخزن، مخزون و موجود بود. بندگان اقدس همایون تمام ملبوس حاضر را مالحظه فرموده 
و به تمام کارخانه ها نیز سرکشی فرموده، تدارکات عسکریه از هر جهت در نظر انور اقدس همایونی مطبوع 
و مورد تحسین آمد. برای تشریفات قدوم مبارک از جلوی خیابان ارگ تا درب مخزن طاق های نُصرت زده 
و بیرق های ُمتعدد افراشته، شرایط پذیرائی و تعظیم َمقدم فرخنده   شیم همایون را بَر  حسب  دستورالعمل 
نواب واال نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ و مراقبات مخصوصه وکیل الّدوله وزیر قورخانه کامالً به  عمل 

آورده بودند.
 

تشویق میرزا حسینعلی شیخ   االطباء
میرزا حسینعلی شیخ االطباء، طبیب مخصوص حضورهمایون که نتایج حذق و دانش و مراتب علم و عمل 
ُمعّزی الیه همواره در پیشگاه خاطر مهرمظاهر همایون مشهود و معلوم و حُسن مراقبات ُمعّزی الیه در 
خدمات حضور اقدس همایون نیز موجب کمال خشنودی خاطر مبارک است با تصویب جناب ُمستطاب 
اشرف صدراعظم یک قطعه نشان جلیل   الشأن تمثال خورشیدمثال همایون به افتخار ُمعّزی الیه مبذول و 

َمرحمت فرمودند.
روزنامه ایران، نُمره هفتصد ونودونهم، تاریخ  پنج شنبه  بیست و چهارم، شهر شوال المکرم، سنه 1310.
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طهران در مطبوعات دوره مظّفری

فروش کتاب مقاالت نظامیه در خیابان الماسیه
کتاب مقاالت نظامیه به طبع رسیده، در خیابان الماسیه دکان کربالئی اسمعیل صّحاف جلدی شش هزار 

دینار پول سفید به فروش می رسد.
روزنامه اّطالع، شماره چهارصد و بیست،20 ربیع الثانی 1315ق.

فروش دیوان اشعار و سیاحت نامه ناصرخسرو در تیمچه حاجب الّدوله
دیوان اشعار و سیاحت نامه ناصرخسرو علوی در کمال صّحت و دّقت به طبع رسیده، در ُحجره شیخ محمد 

َحَسن در تیمچه حاجب الّدوله به فروش می رسد.
روزنامه اّطالع، شماره چهارصد و بیست و یک، 11 جمادی االولی 1315ق.

ترتیبات حکومت در حّل بحران پول سیاه در طهران
کلّیتاً امور حکومت جلیله از توجهات وافیه نواب واال نیرالّدوله حکمران دارالخالفه در کمال انتظام و عموم 
اهالی در مهد راحت و رفاهیت قرین آسودگی و دعاگوئی و شکرگزاری هستند. چون به واسطه کثرت پول 
سیاه قدری اِغتشاش و اِختالل در معامالت جزئیه بهم رسیده و اسباب زحمت مردم در داد و ستد شده بود، 
از چند گاه قبل از طرف دولت روزافزون یک مبلغی تنخواه ُمقّرر گردید که در دو سه محل از کاروانسراهای 
تجارتی شهر نزد دو سه نفر از تّجار ُمعتبر گذاشته، پول سیاه را چندان که َمقدور است از دست مردم اخذ 
و ابتیاع و جمع نموده، بشکنند و بعد ذوب نمایند و هم از طرف دولت و حکومت جلیله ُمقّرر گردید پول 
سیاه در سی عدد یک قران بدون دیناری کم و زیاد رواج باشد. بعد از امضاء و اجرای این تدبیرات و ترتیبات 
َحَسنه اکنون شکرگزاری و آسودگی تمام از این رهگذر برای عموم اهالی حاصل و پول سیاه از همین قرار 

رواج و بلکه کمیاب شده و انتظام و اعتدالی در نرخ اجناس نیز بهم رسیده است.
روزنامه ایران، نُمره نهصدوبیست ویکم، تاریخ    دوشنبه  بیستم، شهر جمادی االول، سنه 1315.

گزارش فعالیت نظمیه و بازداشت دزدان مسلّح در طهران
از قرار روزنامه وقایع مختلفه شهر که از اداره وزارت نظمیه رسیده است، با این که در این اوقات برای 
َحراست شهر از طرف حکومت جلیله و وزارت نظمیه ترتیبات جدیده و اهتمامات تاّمه ُمقّرر و معمول 
شده است که اجزاء نظمیه سارقین را مجال نداده، در هر نقطه شهر سرقتی اتفاق می افتاد در اندک زمانی 
سارق گرفتار و سرقت مکشوف می گردید. معهذا از چندی به این طرف شبی نبود که با وجود اهتمامات 
ُمجّدانه اجزاء نظمیه سرقات کلّیه در شهر به وقوع نرسد. کراراً دسته جات گردشی و مأمورین مسلح وزارت 
نظمیه به موجب دستورالعمل معاون الّدوله وزیر نظمیه سارقین را کشف و تعاقب نموده و دزدان بی باک در 
مقابل مأمورین نظمیه مقاومت و چند تیر رّد و بَدل کرده، باز فرار می نمودند و مختفی می شدند. از جمله 
شب چهارم ربیع الثانی، در قلمستان نزدیک سفارت انگلیس دزدان مزبور با دسته گردشی اجزاء نظمیه 
مقابل شده، عمله نظمیه در صدد گرفتاری آنها برآمده، چند تیر با سارقین رد و بدل و یکی از ایشان هدف 
گلوله اجزاء نظمیه شده، ولی چون تیر کاری نبوده، همه به چابکی فرار کرده بودند. باز به فاصله سه چهار 
شب، این دسته دزد بی باک در محلّه سنگلج به خانه میرزا حبیب  اهلل ُمستوفی آشتیانی و محمدمهدی 
میرزا همشیره زاده مجدالّدوله رفته اهل خانه بیدار شده، چند تیر تفنگ با دزدان رد و بدل کرده تا اجزاء 
نظمیه می رسند. دزدان مبالغی اسباب نفیسه به سرقت می برند. چون کار جسارت و جالدت سارقین از 
حّد گذشت و مبالغی مال مردم به سرقت رفت، خاطر اقدس همایون شاهنشاهی به نهایت متغّیر شده، به 
نواب واال نیرالّدوله حکمران دارالخالفه به طور َحتم ُمقّرر فرمودند که هرگاه تا مدت َده روز این سارقین را به 
دست نیاورند، غرامت تمام اموال َمسروقه را باید از عهده برآیند. نواب ُمعّزی الیه هم معاون الّدوله وزیر نظمیه 
و روساء اجزاء نظمیه را در پنهان و آشکار احضار و تبلیغ اوامر و فرمایشات بلیغه ُملوکانه را نموده، دو سه 
روز بعد یکی از زنان جاسوس اداره نظمیه در محلّه سنگلج به حمامی رفته، از دو نفر زن که با هم صحبت 
می داشته اند به استراق َسمع استماع می نماید که محمدحسن بیک نامی با زوجه اش در خانه یکی از آن 
دو زن اجاره نشین بود و مشارالیه با چند نفر از اتراک ُمراوده و موافقت داشته، شب ها به اتفاق آنها بیرون 
می رفته و نزدیک صبح به خانه مراجعت می کرده است. زن جاسوسه فوراً از حمام درآمده، به هاشم خان 
سرتیپ، رئیس محلّه سنگلج، تَفصیل را اّطالع داده، هاشم خان هم فوراً مراتب را به َسمع معاون الّدوله وزیر 
نظمیه رسانیده، معاون الّدوله محرمانه دستورالعمل کافی در کشف این امر به مشارالیه داده، هاشم خان 
سرتیپ هم عاجالً زن هائی که در حمام صحبت و گفتگو می کرده  اند، به دست آورده و به َزحمتی زوجه 
محمدحسن بیک را نیز شبانه حاضر ساخته به لطایف  الحیل از بعضی حاالت شوهر و رفقای شوهر او 
ُمستحضر گردیده، اجماالً معلوم نمود که محمدحسن بیک و رفقایش در محلّه قنات آباد دور از آبادی، مأمن 
و گریزگاهی برای خود دارند. بدون تأّمل همان شب، ساعت هفت و هشت با َزحمتی خانه مزبور را پیدا 
کرده، در حالی که هیچ نمی دانسته اند آن اشخاص چند نفر و از چه قبیل می باشند و سارقین همه مسلّح 
و مصّمم رفتن به دزدی بوده، هاشم خان میرزا محمدعلی خان نایب اول و جمعی از اجزاء نظمیه و شب گرد 
خود را اطراف آن خانه به محاصره گذاشته و شخصاً با جرأت و جالدت تمام، داخل خانه شده، محمدحسن 
بیک را به فراست و نشانی زوجه او شناخته با سایر رفقایش که با حربه و آتشخانه در تاریکی شب بنای زد 
و خورد را گذارده بودند، مجال فرار نداده، هشت نفر از آنها را در همان حال با مقداری اسباب َمسروقه و دو 

نفر دیگر را صبح دستگیر کرده، به وزارت نظمیه آوردند که اسامی آنها از این قرار است :
صمدبیک قراباغی که اسم خود را فّرخ گذاشته است، تقی بیک تبریزی، اسدبیک تبریزی، محمد قراجه داغی 
معروف به جمال، نصیر تبریزی، َحَسن بیک تبریزی، عزیز تبریزی، پیرمحمد حّمال و چهار نفر دیگر و آنچه 
در ضمن تحقیقات معلوم شد کاظم و علی بیک و اََسد نام و چند نفر دیگر از رفقای آنها هم با مبالغی 
اسباب مسروقه به خراسان رفته اند که به موجب حکم تلگرافی در آنجا گرفتار گردیدند. این یک دسته دزد 
که مدت های ُمتمادی است مشغول سرقت بوده، به ریاست و َسردستگی َصمد بیک مزبور که می گویند 
قارچاق]قاچاق[ روس است و شش سال قبل در روسیه مرتکب قتل شده، او را به سبیر فرستاده بودند و از 

راه ترکستان فرار کرده به ایران آمده با چند نفر دستیار شده، پیوسته به دزدی می رفته   اند و غالباً پیرمحمد 
دزد که روزها به شغل حّمال مشغول بوده، راه و رخنه خانه های مردم را درست فهمیده، شب به اتفاق آنها 
به دزدی می رفته و او راهنما بوده است. عجالتاً آنچه در تحت استنطاق و تحقیقات وزارت نظمیه اموال 

مسروقه از دزدان مکشوف گردیده، از این قرار است :
از خانه َحسنعلی خان نواب، نایب سفارت انگلیس که بعضی اسباب شارژدافر سفارت هم جزو اسباب نواب 

بوده و معادل هفتصد تومان صورت داده اند.
از خانه محمدمهدی میرزا َهمشیره زاده َمجدالّدوله که اغلب لباس نفیس زنانه بوده و به دست آمده به 

مشارالیه َرد شده است، تقریباً هزار تومان.
از خانه میرزا ابوالقاسم تاجر تبریزی که معادل دویست تومان صورت داده بودند.

از خانه ظهیرالّدوله که یک قطعه عکس مخصوص ایشان از اسباب َمسروقه از خانه اسد دزد به دست آمده 
و وزارت نظمیه مشغول تحقیقات است.

از ُحجره طومانیانس تاجر َمسیحی تبعه دولت علیه که در سال قبل اتفاق افتاده و معادل سه هزار تومان 
پول نقد و جواهر صورت داده بود، اقرار می نمایند.

از خانه ُمعتمدخلوت که از قرار نشانی و بعضی تحقیقات کاظم و علی بیک و اََسد رفقای سارقین اسباب 
مسروقه را به خراسان بُرده اند.

از خانه میرزا حبیب اهلل مستوفی آشتیانی که قریب پانصد تومان جواهرآالت و اسباب نفیسه صورت داده 
و مسروقات را دزدان در باغ سهم الملک زیر خاک پنهان کرده بودند، به دست آمده، به صاحبش رد شد.
از خانه معاون السلطان که یک کیف کاغذ به گمان اینکه اسکناس زیاد در آن است، برداشته، در بام پاره 

کرده، چون چیزی جز کاغذ نیافته، انداخته و رفته بودند.
از ُحجره آقا محمد تاجر یزدی که در کاروانسرای حاجی حسینعلی خان است و معادل هزار تومان صورت 
داده، برگه آن از خانه اََسد حّمال به دست آمده است. به چند خانه دیگر نیز از قبیل خانه جناب شیخ االسالم 
تبریزی و غیره رفته بودند که اهل خانه بیدار شده یا اجزاء نظمیه رسیده و آنها فرار کرده بودند. از قراری 
که خود سارقین در تحت استنطاق اظهار می دارند دزدی های عمده برای زمستان که هوا سرد و مردم در 
اطاق ها هستند، خیال داشته و تدارک کار خود را می نموده که بحمدهلل از فر اقبال بی زوال بندگان همایون 
شاهنشاهی، خلداهلل تعالی سلطانه، در این موقع یک َمرتبه تماماً دستگیر گردیده اند. از بدو تأسیس اداره 
نظمیه تا به حال کشف چنین سارقین و سرقت هائی به این اهمیت و غرابت نشده بود. اکنون سارقین همه 
در تحت استنطاق و تحقیقات الزمه هستند تا سایر رفقاء و دستیاران آنها هم حاضر گردیده، کامالً حالشان 

َمکشوف شود.

اعالن فروش نقشه ممالک محروسه ایران، ترسیم میرزا رضا خان سرتیپ مهندس
میرزا رضا خان سرتیپ مهندس که از تربیت یافتگان مخصوص این عهد و در فّن نقشه کشی امروز در ایران 
ُمنفرد است. نقشه َممالک محروسه ایران را از روی مأخذ صحیحه با کمال دّقت و امتیاز ساخته و در این 
ایّام به طبع رسانیده، در بین الحرمین ُحجره میرزا محمود تاجر کتابفروش و در سرای حاجب الّدوله، ُحجره 
میرزا محمدعلی کتابفروش شیرازی از قرار تفصیل ذیل به فروش می رسد : نقشه روغنی، پنج تومان ؛ رنگی، 

چهار تومان ؛ ساده، سه تومان.
روزنامه ایران، نُمره نهصدوبیست ویکم، تاریخ    دوشنبه  بیستم، شهر جمادی االول، سنه 1315.

تَرّقیات علمیّه و فنیّه در ایران ؛ انتشار نقشه ممالک محروسه ایران
ُشبهه ای نیست که از مبادی عهد شاهنشاه شهید َمبرور، انار اهلل برهانه، تا امروز کلّیه علوم و معارف خاصه 
فنون ُمفیده ُمتداوله عصر جدید در ایران تَرّقی و پیشرفت کلّی هم رسانیده، و اکنون هم از توجهات خاصه 
اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی، خلداهلل ملکه و سلطانه، که در راه تَرّقیات ملکّیه و ملّیه 
و مدنّیه مبذول می فرمایند چنان که برای هر یک از مقاصد مقّدسه اراده تأسیس اساسی از نو دارند. رجای 
واثق است که َعنقریب این ملّت و َمملکت قدیمه هم تالی و هم سر سایر ِملَل و َممالک متمّدنه عظیمه آمده 
در هیچ باب از معارف و فنون و آداب از سایرین، باز نماند، چه بحمدهلل استعداد فطری و قابلیت شخصیه 
اهالی این َمملکت که هم شرط عمده و اهم است امیدواری تمام به سرعت حصول این مقاصد می دهد و 
مصادیق این سخن و براهین مّدعی بسیار است. من جمله، وجود ُمعتمدالسلطان میرزا رضا خان سرتیپ و 
مهندس ابن  حسنعلی خان قراجه داغی است که از برآوردگان این دولت روزافزون و تربیت یافتگان مخصوص 
ظّل عنایت و َمرحمت بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی است که از مبادی ُعمر در آذربایجان 
به اقتضای لیاقت و قابلیت فطری پیوسته مورد تشویقات و َمشمول َعطایا و َمواهب خسروانی آمده، تا 
صنعت و فن نقشه   کشی را به اعلی درجه کمال رسانیده است، چنان که این اوقات نقشه تمام َممالک 
محروسه ایران را از روی مأخذ َصحیحه با اّطالعات خارجیه و داخلیه خود ساخته و پرداخته و به طبع 
رسانیده که در صّحت و لطافت و امتیاز و رعایت دقایق عمل مثل نقشه های بسیار خوب، کار اساتید فرنگ 
است و در نظر رجال معّظم دولت و ارباب دانش و خبرت این فن، بسی َمطبوع و ُمستحسن آمده، بالجمله 
هرکس ورقه از آن به دست آورده، مشاهده نماید ِصدق این مراتب نیک بر او َمشهود و َمکشوف خواهد شد.
روزنامه اّطالع، شماره چهارصد و بیست و دو، 1 جمادی الثانی 1315ق.

بازدید ُمظفرالّدین شاه از اسب های اصطبل در حیاط عمارت تخت َمرَمر
یکی از ایّام عشر آخر جمادی االولی، َحسب  االمر جهان ُمطاع همایون، اسبان اصطبل خاصه مبارک را در 
حیاط عمارت تخت َمرَمر از سان حضورهمایون گذرانیده، آراستگی و فربهی اسبان خاصه سرکاری که دلیل 
ُحسن مراقبت و کفایت و درستکاری امیرآخور اصطبل مبارک و موجب کمال خشنودی خاطر مهرمظاهر 

همایون گردیده، ُمعّزی الیه را به اظهار مرحمت و تحسینات ُملوکانه سربلند فرمودند.
روزنامه ایران، نُمره نهصدوبیست ودوم، تاریخ    شنبه  دهم، شهر جمادی  الثانی، سنه 1315.
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تصویر 151 : جناب َجاللتمآب اجّل اکرم ُمختارالسلطنه سردار َمنصور وزیر نظمیه، روزنامه ِشرافَت، نُمره چهل و سیّم، شهر ِذی القعدهًْ الَحرام َسنه 1317.

مأخذ : شرف و شرافت، بازنشر 1355.



طهران در مطبوعات دوره مظّفری

خیر دنیا و آخرت آن ها خواهد بود.
ایران،17ذیالقعدۀالحرام1323ق،شماره21.

راپورتمدرسهُمتبرکهساداتطهران

اعالنفروشخانهنوسازُمتعلّقبهُمشیرحضور
یک باب خانه نوساز تحتانی فوقانی آهن پوش ُمشتمل بَر بیرونی و اَندرونی و حیاط َخلوت و آشپزخانه 
و حمام و طویله و باره بَند و کالسکه خانه که تقریباً به دو هزار و دویست َذرع بالغ می شود، ُمتعلّق به 
ُمشیرحضور واقعه در کوچه َمرحوم ُمعزالّدوله جنب خانه جناب حاج ُمشیرلشگر به تصدیق ِمعمار به معرض 
فروش گذارده شده هر یک از آقایان عظام که طالب اند رجوع به باغ ُمشیرحضور که در آن کوچه و جنب 

همان خانه است بفرمایند تا گفتگو و معامله َقطع و َفصل شود.
ایران،24ذیالقعدۀالحرام1323ق،شماره22.

تغییرحکومتطهرانازَعالءالّدولهبهنیّرالّدوله
حکومت دارالخالفه  باهره و ُمضافات که از اَعظم و اهّم حکومات و ایاالت َممالک َمحروسه است. چون پس 
از اِستعفای ِجناب َعالءالّدوله ُمقتضی بود به شخصی از ُکفاهًْ اولیای دولت روز افزون و اُمراء عظام دربار 
همایون ُمفّوض و مرجوع آید که در کارآگاهی و کیاست و َمردم داری و ُحسن سیاست و حصانت عقل و 
اصالت رأی کامالً ُممَتحن و مؤتمن آستان همایون َسلطنت باشد و نواب شاهزاده نیرالّدوله روزگاریست در 
طی ایاالت ُمعّظمه و خدمات مهّمه دولت مزایای َمزبوره و شرایط َمنظوره را در پیشگاه حضور همایونی 
کامالً به ظهور رسانیده چندانکه مورد اِعتماد خاّص ُملوکانه آمده اند خصوصاً در حکومت سابقۀ دارالخالفه 
که نتایج کاردانی و درست کاری ایشان تاکنون در پیشگاه خاطر خطیر شهریاری َمشهود و َمنظور بوده و 
البته در این وقت نظر به ذخیرۀ سوابق ِخبرت و َمزایای بَصیرت و تَجربت به تقلّد این خدمت و تعّهد این 
حکومت جلیله سزاوارتر می نمودند بَر َحسب ارادۀ علّیه ُخسروانه و تصویب خاص حضرت اشرف اتابک اعظم 
حکومت دارالخالفه طهران و ُمضافات و تَوابع را به عهده کفایت نواب معّظم ُمفّوض و واگذار و ایشان را از 
شهر نیشابور به دارالخالفه و دربار همایون اِحضار فرموده در این ایّام وارد و شرفیاب خاکپای مبارک گشته 

و به وظایف حکومت قیام نمودند.

درگذشتِعشرتالسلطنهدختِرشاهوُمتعلّقهآصفالسلطنهدرسنسی و چهارسالگیبهبیماری
َحصبهوبرگزاریَختمدرَمسجدسلطانیوَدفندرآرامگاهناصرالّدینشاهدرعبدالعظیمَحَسنی
ایران،16ذیالحجةالحرام1323ق،شماره24.

اعالنفروشباغُمشّجرحسینخانَسرتیپاطریشیَمشهوربهناظم
حسین خان َسرتیپ اطریشی مشهور به ناظم، یک باب باغچه ُمشّجر که یک  هزار و دویست زرع زمین دارد 
و طرف مغرب آن یک دستگاه عمارت تَحتانی و فوقانی نزدیک به اِتمام ساخته شده و از آب نواب واال آقای 
نایب الَسلطنه و آِب َفرمانفرما َمشروب می شود و محّل باغچه مزبور در کوچه حّمام َمرحوم حاجی شیخ 
هادی ُمقابل خانه شاهزاده مدیر توپخانه واقع است، به قیمت عادله به فروش می رسد. هرکس طالب است 

به خود سرتیپ ُمعّزی الیه رجوع نماید.

محّلچاپروزنامهایران
طهران، مقابل شمس العماره در َمطبعه َشرقی به َطبع رسید.

ایران،16ذیالحجةالحرام1323ق،شماره24.

 
بازدیدُمظفرالّدینشاهازظّل الُسلطاندرعمارتاو

وضعیتارزاقطهران
َحمد خدای را نعمت سالمت و رفاهّیت که از اَعظم نَعماء الهی است قاطبه قاطنین را شامل است نواب 
شاهزاده نّیرالّدوله حکمران دارالخالفه و ُمضافات الحّق تاکنون به سالمت تدبیر و اِهتمامات تاّمه اصول 
معایش و اسباب آسایش عاّمه را بر وجه اَکمل و اَتم ُمَمّهد و فراهم داشته و می دارند و هیچ دقیقه از 
دقایق کار حکومت و نظم اعمال والیت و تَرفیه حال رعّیت را ُمهمل نگذاشته و نمی گذارند در کلیه امور 
و اَعمال شخصاً غایت ُغور رِسی و اِهتمام و رسیدگی و ُمّداقۀ تمام دارند. بحمداهلل غلّه و سایر اجناس و 
ارزاق هم در ُمنتهای وفور و چند روزیست نرخ غلّه و قند و سایر اجناس َقدری تَنّزل کرده و همه روزه 
هم از همه طرف جنس بسیار وارد شهر می شود و بَسا اتّفاق می افتد که بعضی از ایّام بار گندم تا ظهر در 

میدان باِلمشتری می ماند.

جشنسالَهشتممدرسهمتبّرکهسادات

مدرسهملّیفضیلتطهران
این مدرسه از مدارس َجدیده ملّیه ایست که مّدت چهار سال است ُمحمد علیخان صولت نظام که از 
صاحب منصبان کافی دانشمند عسکریه و در علوم ُمفیده عصر جدید خاصه فنون َحربیه ماهر و مربوط 
است به اقتضای هّمت و غیرت فطریه این مدرسه در محلّه عباس آباد دارالخالفه از مالیه خود به معاونت 
غیر تأسیس نموده و تَرتیب تحصیالت آن موافق پروگرام جدیدی است که از طرف وزارت علوم ُمقّرر شده 

است و فعالً دارای شصت و سه نفر شاگرد می باشد.

اِفتتاحکارخانهچراغبَرق
از آثار با فروغ این همایون عهد یکی ایجاد چراغ بَرق در دارالخالفه باهره و در روضه مطّهره حضرت 
رضویه علی راقدها االف الثناء و الَتحیهًْ است. در دارالخالفه از چند سال قبل یک دستگاه کارخانه چراغ بَرق 
مخصوص عمارات و ُقصور مبارکه سلطنتی در ارک همایون از وجوه خاّصه دولت ایجاد شد که پیوسته دایر 

و نوربخش تمام اَبنیه َسرای َسلطنت ُعظمی است.
کارخانه َعظیمی هم حاجی ُحسین آقا امین  الضرب برای انارۀ شهر دارالخالفه باهره مّدت دو سال است با 
َمخارج گزاف و مآت االف در همان محّل کارخانه چراغ گاز سابق ایجاد نموده است که در این اوقات عملیات 
آن به اتمام رسیده و شب عید غدیر گذشته به ِمیمنت و ُمبارکی اِفتتاح شده و تمام کارخانه را به چراغ بَرق 
روشن کرده اند. از قراری که اجماالً آگاهی یافتیم این کارخانه حاضر است برای اِضائه چهار هزار چراغ الی 
مسافت هشتصد ذرع از اطراف کارخانه و اگر زیاده از َهشتصد ذرع هم بخواهند امتداد بدهند ُممکن است 
ولی بالنسبه به بُعد مسافت از عّده چراغ آن خط کم و کاسته می شود اینک ُمنتظر تَعرفه و اِعالن و شرح 
اِبتیاع چراغ این کارخانه هستیم که از طرف آن اداره برسد تا برای آگاهی عموم اهالی دارالخالفه َمشروحاً 
در ذیل روزنامه ایران ُمندرج نمائیم. باید دانست که در این کارخانه بَرق کارخانه و دستگاه نّجاری ُمعتبری 
هم دایر است که به همان قوه بَرقیه کار می کند. کارخانه آجرپزی عظیمی نیز حاجی امین الضرب در طرف 
جنوبی دارالخالفه به مسافت یک میدان دور از شهر بنا کرده اند که عنقریب دایر می شود. الحق هّمت و 

ُحسن اقدام حاجی امین الضرب در خور بَسی تَمجید و تَحسین است. 
ایران،سلخذیالحجةالحرام1323ق،شماره25.

ُمظفرالّدینشاهدرپارکشعاعالسلطنه
عصر روز جمعه بیست و نُهم ذی الحّجه بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی اَبداهلل عیشه َمحض 
اظهار َمرحمت و تَفّقد و تکریم مخصوص نسبت به نواب ُمستطاب واال شاهنشاهزاده ُمعّظم شعاع  السلطنه 
تشریف فرمای َمنزل پارک ایشان شدند شاهنشاهزاده ُمعّظم از بذل این َمرحمت و تَفّقد بی قیاس ُخسروانی 
چندانکه از قّوه به فعل می آمد، شرایط شکرگذاری و َمراسم پذیرائی و تشریفات َمقَدم َمسعود همایون 
شهریاری را تهیه و تقدیم داشته و نکته ای فرو نگذاشته بودند. از آراستگی و صفای پارک و عمارت و ترتیب 
تشریفات در آن یک  دو ساعت بَر وجود َمسعود همایونی زیاده خوش گذشت خاطر مبارک پیوسته َقرین 
َمسّرت و تَفّرج و اِهتزار بود و نواب ُمستطاب واال به اظهار خشنودی و بذل َمراحم و عواطف خاّصه ُملوکانه 

بَسی سربلند داشته قریب به غروب مراجعت به َمقّر سلطنت ُعظمی فرمودند.
ایران،7محرمالحرام1323ق،شماره26.
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آِب فاضل : فاضالب، پَساب
آبدزدک َزدن : تزریق دارو با سرنگ

آپالیت )Apalit( : نشان دوش صاحبمنصبان نظامی
آتیه : آینده

آرتزین : چاه جهنده، چاهی که بین دو دامنه در دّره َحفر کنند، و آبش 
به صورت جهنده از آن خارج می شود.

آردال : فراش، مأمور
آفتاب گردان : سایه بان، چتر

آقروق / آقروغ : بار و بنه
آکوله : نوعی برنج

آل َعبا : خانواده پیامبر اکرم )ص(
آالچیق : نوعی خیمه، سایبان

آماس : التهاب )پوست(
ابتهاج و انبساط : شادمانی و گشاده رویی

اِبتهاج : شادمانی، خوشی
اِبتهال : زاری، تَضّرع

اِبتیاع : خریداری
ابخره : جمع بُخار

اَبَد الدهر : دائمی، به طور همیشگی
ابطا : درنگ کردن، ُکندی

ابلَق : دو رنگ، سیاه و سفید
ابواب جمعی : پرسنل، اعضاء

اتابک : مرکب از دو تعبیر ترکی آتا و بیک به معنای پدِر بزرگ
اِتاماژور : ستاد، ارکان َحرب

اتیان : آوردن
اثاث البیت : لوازم خانه

اثواب ثمینه : جامه های گرانبهاء
اجالل موکب : شکوه سواران و همراهان

اجیر : ُمزدور، ُمزد بگیر
اِحتباس : محبوس شدن، امتناع

اِحتساب : نهادی کهن مربوط به امربه معروف و نهی از منکر، در تداول 
دوره قاجار امور مربوط به پاکیزگی شهر

اِحتشام : شکوه، َجالل
اخبار ساره : اخبار شایع

اَخوات : جمع اُخت، خواهران
ادویه : جمع دوا

اَراجیف : خبرهای موحش و مدهش، سخن های بیهوده
اراضی قفر : زمین های بایر، بیابان بی 
ارتسام : رسوم و فرمان به جای آوردن

ارخاء : سست کردن، نرم کردن
ارزاق : جمع رزق، آذوقه و خواربار

ارسی : روسی، نام نوعی پنجره
اَرقالی : )مغولی( قوچ وحشی
اِرم َمشاکل : هم شکل بهشت
اُروسی دوز : کفش دوز، کّفاش

اِزاره : قسمت پایین دیوار اتاق یا ایوان
ازاله : از بین بُردن، نابود کردن

اسِب َکهر : اسب قهوه ای رنگ، رنگ ُسرخ مایل به سیاه
اِستقسای زقی : بیماری که بر اثر آن شکم بیاماسد و ناف بیرون جهد

استکتاب : نسخه برداری
اِستماع : شنیدن، گوش دادن

اِستنطاق : بازپرسی کردن
اسرع : تندتر، چاالک تر

اِسطخر : استخر
اَسعار : نرخ ها، قیمت ها

اسفار : مسافرت ها
اسکادران : واحد نظامی معادل گردان

اسکریم : شمشیربازی
اسلحه ناریه : تفنگ

اسواق : بازارها

اشترا )شراء( : مالک شدن با خرید، خریدن
اشتمال : احاطه کردن، در برداشتن

اصابت رای : درستی نظر
اصطناعات : جمع اصطناع، نیکویی کردن، پروردن

اِصغا : گوش دادن، شنیدن
اَصله : واحد شمارش درخت

اضعاف : جمع ِضعف، دوچندان و زیادتر
اضعف الوحوش : ناتوان ترین وحوش

اعالی و ادانی : بلندپایگان و فرودستان
اعتاب عالیات : جمع عتبه عالیه، درگاه واال، آستانه واال

اعتذار : عذر خواستن، پوزش
اعتساف : بی راه رفتن؛ ستم و بیداد
اعزاز : عزیز شمردن، گرامی داشتن

اعمال نبیله : اعمال هوشیارانه
اغروق : )ترکی( بار و بنه
افریق : واحدی برای وزن

افکار اَبکار : جمع فکر بکر، فکر تازه
افواج قاهره : یگان های نظامی پیروزمند

اقرب طرق : نزدیک ترین راه
اقوات : جمع قوت، توانمندیها

اَکمل : تمام تر
اکناف : جمع کنف، پیرامون، گوشه ها
التباس : ُمشتبه شدن، درهم آمیختن

التذاذ : لّذت بُردن
الجاء : وادار کردن کسی به کاری ؛ پناه دادن

الحاح : اصرار و پافشاری در طلب چیزی
اَمتعه : جمع َمتاع، کاالها

امراض شتویه : بیماری های زمستانی
امصار : جمع مصر، شهرهای بزرگ

انتعاش : بهبود وضع زندگی
انتفاع : سودبردن، بهره گیری

اِنتما : منسوب شدن، وابستگی
انتهاض : برخاستن، راست ایستادن

انتیک : عتیقه، با ارزش، نایاب
انخفاض : پست شدن، اِنحطاط

انطباع : چاپ شدن، نقش پذیرفتن
انفاذ : اجرای حکم و فرمان

انفصام : شکستگی، تَرک خوردن، ُگسستگی
اَنفیه دان : ظرف ویژه اَنفیه

اَنفیه : دارویی که به بینی کشند
انقالب جفن )بیماری( : ِمیل ُمژه به دروِن چشم

انکساف : آفتاب گرفتگی
اَورِدهًْ : جمع ورید، سیاهرگ

اِهتزاز : افراشتن، حرکت
ایلچی : سفیر، فرستاده مخصوص

ایلخی : رمه اسب
باستیان : بخشی از قلعه که به صورت برج ساخته می شود

باسمه : چاپ
باشیان : جمع باشی، صاحب منصبان کّل

باطالیان : )نظامی( گردان
باطری : )نظامی( واحد شمارش توپ جنگی

باقیات الصالحات : آثار نیکو
باالبان : نوعی ساز بادی

بالمره : ابداً، تماماً، یکباره
بالمشافهه : روبرو ساختن، روبرو گفتن

بالیمن و السعاده : با ُخجستگی و بهروزی
باهره : مونث باهر، درخشان

بحیره : دریاچه
بدایع : جمع بدیع، عجایب و شگفتی ها

بدیع الوضع : با شیوه ای خوب و روشی نو

بِر : نیکوکاری
بَرات : حواله، نوشته ای که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به 

دیگری واگذار می کنند.
برایا : خالیق

بُرودت : خنکی، سردی ؛ َسرد شدن
بَست نشینی : سنت پناه بُردن به مکان های خاص برای فرار از عقوبت 

اعمال
بُسقو : )نظامی( به کمین نشستن

بِضعه : پاره گوشت؛ )مجازاً( فرزند گرامی
بَطانه : آستر لباس

بغتهًًْ : ناگاه و ناگهان
بّقال : خواربار فروش، سقط فروش

بقیهًْ السیف : بازمانده ؛ کسانی که از َدم تیغ دشمن جان به در برده اند.
بُکاء : گریه ؛ گریستن

بالنهایه : بی پایان
بُنکدار : عمده فروش

بُنه : توشه، زاِد راه، بار
بنی اعمام : عمو زادگان، خویشان

بیرق : پرچم، علم، رایت
بیع و شری : خرید و فروش

بین االقران : بین همگنان؛ میان همتاها
بیوتات : جمع بیت، خانه ها، اتاق ها
پاتولوژی : )پزشکی( آسیب شناسی

پناه آبادی : نوعی سکه از نقره نیم قِران یعنی َده شاهی ارزش دارد.
پِئین )پهن( : فضله اَسب و اَستر و َخر

پول َقلب : سکه تقلّبی
پیپ : ظرف َحلبی، بشکه، پیت

تابین : )نظامی( زیر َدست، سربازی که درجه ندارد
تألّم : دردمندی کردن، اندوهگین شدن

تأنّی : درنگ کردن ؛ سستی کردن
تَبشیر : بشارت دادن، ُمژده دادن

تَثلیم : رخنه کردن ؛ دندانه
تخِت روان : کجاوه ؛ تختی که غالمان آن را بر دوش گیرند

تَرچالو : چلوی روغن آب داده و بی خورش
ترّشح باران : باران اندک قدری که زمین را تَر کند

ترمومتر : دماسنج
ترمه : پارچه ابریشمی با طرح ُگل و بوته

تَسعیر : نرخ گذاشتن
تَضییع : تلف کردن، ضایع کردن

تَطییب : پاک و پاکیزه کردن ؛ َحالل کردن
ر : دشوار شدن؛ دشواری تَعسُّ

ق : اظهار عشق، آرزومندی تَعشُّ
تَفرُّج : گلگشت ؛ زایل شدن غم و اندوه

تَفریق : کاستن، جدا کردن
تَفّقد : دلجویی، التفات

تفنگ َدنگی : تفنگ َچخماقی
تَقاطر : قطره قطره چکیدن

تقریضات : جمع تقریض، شعر گفتن، َمدح کردن
تکلّف : کار به مشّقت و خالف عادت کردن

تَکه : بُز نَر
تلیهًْ : بازمانده وام

تماثیل : جمع تمثال؛ تصویر، تندیس، نقش
تَمشَیت َمهام : ساماندهی امور َخطیر

تَمکین : فرمان کسی را پذیرفتن، اِنقیاد
تموز : ماه دهم از ماه های رومی، برابر با مرداد

تنپوشه / تمپوشه : لوله سفالی انتقال آب
تنخواه : پول نَقد، سرمایه

تنظیف : رفت و روب خیابان ها و کوچه ها، پاکسازی
تَنقیح : پاکیزه کردن

تَنقیه : الی روبی قنات و راه آب
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