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  *بیدگلی ساداتمحمود  سید 

  **زاده اکبر شریف

  

  چکیده

ریاضی و مهندسـی   ۀشود و با تحصیل در رشت میرزا نظام از نخستین محصإلن ایرانی است که به فرنگ اعزام می

کار خود، اهل نوشـتن   ۀقاجار است. وي فردي منظم، متخصص در حوز ۀساإلرهاي موفق دور یکی از فن ،معدن

هـاي وزارت و   شاه و مظفرالدین شاه بارها به پسـت  عنوان امین ناصرالدین در امور اداري نیز به او و عملگرا بود.

ـ این خصوصیات در کتـاب   ۀهاي ایران رسید. مجموع کاري راه مقاطعه ـ «بـا عنـوان    خـاطرات  ۀروزنام  ۀروزنام

سـت و حـاوي   ق ا1300تـا   1298هـاي   روزانـه در سـال   هاي که یادداشتمنعکس » الممالک خاطرات مهندس

قاجار. دقت در ثبت وقایع و ثبت  ۀقیمتی براي شناخت وضعیت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی دور اطإلعات ذي

چند روز از نـوروز گذشـته و حتـی تصـحیح اشـتباهات       کهنیاتاریخ روز به تقویم قمري و میإلدي و نیز ذکر 

دنبـال  سازد. این مقاله به  قاجار برجسته می ۀرروزهاي گذشته در ثبت رخدادها، جایگاه این کتاب را در منابع دو

  وي است. خاطرات ۀروزنامخطی  تحلیل مطالب مستخرج از نسخۀ

  .سازي، کاشان، خاندان غفاري ، راهخاطرات روزنامۀالممالک غفاري،  میرزا نظام مهندس ها: کلیدواژه

                                                           
 sadat@ri-khomeini.ac.ir /ه مسئولنویسند ،امام خمینی و انق�ب اس�می استادیار پژوهشکدۀ *

 sharifzadeh1@yahoo.com /زمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایراندانشجوي دکتري تاریخ، سا **

 142ـ115)، صفحات: 22(پیاپی 14، شماره 1398شناسی، بهار و تابستان  دو فصلنامه علمی کاشان

  
  

  روزنامۀ خاطرات 

  اريالممالک غف مهندس

  

24/02/98تاریخ پذیرش:       17/11/97 تاریخ دریافت: 
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  حال نویسنده  شرح .1

 اوت 25ق/1260در دهـم شـعبان    میابـراه   فرزنـد میـرزا   غفاريالممالک  الدین مهندس نظام  میرزا

1844در روزگـار امپراتـوري    م1859ق/1275کاشان متولـد شـد. در سـال     1رزآبادق در روستاي ب

ن ) سفیر ایران در پاریس مأمور اعزام محصـ� هالدول امینبعدها الملک ( خان امین ناپلئون سوم، فرّخ

نفر را از کاشان اعزام کرد کـه   9 ،به فرنگ نفر محصل اعزامی 42از خان  . فرّخشدبه فرنگ  ایرانی

علت اصـلی اعـزام   که خود کاشانی بود خان  وجود فرّخ بنابراین .ها بود الدین یکی از آن نظام  میرزا

ـ الـدین ز  نظـام  2).156: 1372(سـرمد،   الـدین بـه فرنـگ بـود     ها و ازجملـه نظـام   کاشانی  نظـر  ری

سه سال مقـدمات را در مدرسـۀ   او خان گروسی امیرنظام براي تحصیل به فرانسه رفت.  علی حسن

داد و بـه پـاریس    4آمـوختگی مقـدماتی را در شـهر روان    امتحان دانش و تحصیل کرد 3بندر دیپ

فراگرفـت و در امتحـان آخـر آن سـال      5لویی علوم متوسطه را در مدرسۀ سن در پاریس وا .رفت

عنـوان شـاگرداول    بـه پاداش اول بـه او داده شـد و    بنابراین ؛آورد در تمام دروس با�ترین نمره را

خوانـد   هاي با�تر این مدرسه درس مـی  در ک�س نظام  پاریس شد. میرزا 6تکنیک وارد مدرسۀ پلی

چند مقاله با موضوع ریاضـی   چنینهم ).56: 1346(یغمایی،  داد تر درس می هاي پایین و به ک�س

. خـانم دیو�فـوا   کردچاپ  7تکنیک و روزنامۀ علمی ژرونو وترکوئم لمی مدرسۀ پلیدر روزنامۀ ع

یادگارهـاي  «نویسـد:   هاي او در موقـع تحصـیل در پـاریس مـی     از دوستان مهندس دربارۀ فعالیت

  ).172: 1371(دیو�فوا،  »است  درخشانی در آن مدارس باقی گذارده

وارد مدرسـۀ معـدن پـاریس     ،امتحـان ورودي  جهان شیبانی کاشانی با قبـولی در   وي و میرزا

ن ایرانی هـم کمـک   به بقیۀ محص� ،در مدت تحصیل خود نظام  میرزا ).172: 1345(سپهر،  ندشد

در خـاطرات خـود    ،ن اعزامی همین دورهالدولۀ شقاقی از محص� ممتحن خان يمهد  کرد. میرزا می

مالک را قرین رحمت خود فرماید کـه  الم مهندس نظام  مآب میرزا خداوند جناب غفران«نویسد:  می

سران  نمود و مرا در پیش هم فرمود و دروس مرا تجدید مذاکره می در امتحانات بنده مساعدت می

در خـاطرات خـود دربـارۀ سـختی زنـدگی و       او). 83، 1ج :1353 الدوله، (ممتحن »سرافراز داشته

یعنـی گمـرك آذربایجـان کـه محـل      در آن سال در مالیـۀ ایـران   : «است  دهتحصیل در فرانسه آور

فتور و وقفه و نکث  ،وصول مقرري سفارت ایران در پاریس و ارسال خرج تحصیل شاگردان بود

شمسی) گرفتـار   1292پیدا شد و وجهی به پاریس فرستاده نشد و شاگردان بدبخت مثل این ایام (

این بود که هـزار فرانـک   قرض و پریشانی بودند؛ و بدشانسی که در این موقع براي بنده روي داد 

روزي دو فرانـک و نـیم    جا شام و ناهار بـا آن اي که در خانهمهمانمقروض گشته بودم و از منزل و 
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 نظام  ها و روزها با مرحوم میرزا واسطۀ نرساندن پول گریزان بودم؛ و غالب شب نمودم به تغذیه می

در  ،خریــداري کــردهنــان و پنیــر و یــا گوشــت پختــه  ،الممالــک) بــا وجــه مختصــري (مهنــدس

ن اشجار مـزی  واسطۀ ریز خندق پاریس که به خاك خوردیم و اغلب اوقات به سر وکنارها می گوشه

  ).67(همان:  »نمودیم جوع می رفتیم و سد می ،بود

ن سـوي ایـرا   از پـاریس بـه   م1867ق/1284شاه در سـال   دستور ناصرالدین  شاگردان ایرانی به

به ایران بازگشـت و جـزء    ،سال اقامت در پاریس 9از   پس میرزا نظام ).96(همان:  حرکت کردند

خان  حسینمیرزا  شاه قرار گرفت و در بازگشت شاه از سفر کرب� که حاجی پیشخدمتان ناصرالدین

 اودادنـد.   به اوریاست مجلس تحقیق وزارت عدلیه را  ،مشیرالدوله به وزارت عدلیه منصوب شد

از وزارت عدلیه استعفا داد و یکی از شـش   ،سا�ر اعظم مشیرالدوله سپه بودن جنگ وزیردر زمان 

ــزا ــر اج ــامی شــد  ينف ــوازم نظ ــد ل ــس خری ــپهر، ( مجل ــرزا ).172: 1345س ــام  می ــال  نظ در س

 خرید اسلحه و لـوازم نظـامی از   برايبه منصب سرهنگی رسید و ازجانب دولت  م1871ق/1288

میـرزا ولیعهـد    مخصوص مظفرالدین آجودان ،این سفر در بازگشت از اوشد.  مأمور ...توپ و لیقب

دســتور   در ایــن ســال بــه يو ؛در آذربایجــان بــود م1877ق/1294و تــا ســال  )1 پیوســت( شــد

الممالک لباس اروپـایی   شاه عزل و به کاشان تبعید شد؛ زیرا ولیعهد تحت تعلیم مهندس ناصرالدین

 )52: 1371 ،(دیو�فـوا  خواند ناپلئون اول را میپوشید و تاریخ لویی پانزدهم و فردریک کبیر و  می

کـه   ،را نظـام   معدن سـنگ طـ� در خمسـه، میـرزا     داشدنیاي با این کار مخالف بودند. با پ و عده

مـأمور  کـوه زر دامغـان    همچنـین کاوش در کاوند خمسه و  براي ،مهندسی معدن هم خوانده بود

 از سه سـال کـه راه مزبـور بـه     مأمور ساختن راه شوسۀ تهران به آمل شد و بعد نظام  کردند. میرزا

 وسۀ تهران به قم به او واگذار شدالممالکی ملقب شد و ساختن راه ش به لقب مهندس ،اتمام رسید 

راه شوسۀ تهـران بـه قـم    در ساخت کمک ابزار جدید را   مهندس نخستین مسیریابی به ).جا (همان

مأمور نگهداري راه افجه، فیروزکوه، آمـل   م1883ق/1300مهندس در  ).1397هري، (طا کار برد به

آبـاد   خ�صه ایـن علـی  «نویسد:  شاه در سفرنامۀ خود به قم دربارۀ راه قم می . ناصرالدینشدو نور 

مهنـدس   نظـام   راه را تازه مث�ً به قول خودشـان راه دولتـی میـرزا    منزل امروز دو راه دارد که یک

رسـیدیم بـه رودخانـۀ    « ).90: 1381شاه،  (ناصرالدین »رود جا از دامنۀ کوه می که همه است  تهساخ

 »الممالـک سـاخته بـود    مهندس نظام  شور پلی که بر روي رودخانه است همان پلی است که میرزا

  ).8: 1362 ،(همو

بین دولت ایران و پیمانکار فرانسوي اخت�ف ایجاد شد که ناشی  ،گاز در قرارداد احداث چراغ
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عنوان میـانجی و کارشـناس    ابتدا به الممالک مهندس، بود انفجار انبار مجري این طرح در تهران از

  گاز و برق به او واگذار شد. ادارۀ چراغ ،حل اخت�ف انتخاب شد و در ادامه

  الممالک مهندس هاي و سمت ها نشان. 1ـ1

اروپا بـود و   در سفر به شاه نیشاه و سپس مظفرالد الدین از اعضاي فرهیختۀ همراه ناصرالدین امنظ

 گذاشتند. به او احترام می وکشورهاي اروپایی از تحصی�ت و دانش او باخبر بودند 

بـا   م1889ق/1306شاه بـه فرنگسـتان در تـاریخ     الممالک در مسافرت سوم ناصرالدین مهندس

هـا را دریافـت    این نشاندر این سفر  او ).2 پیوست( همایونی همراه شاه بود آجودانیِ سمت ژنرال

 ،از دولت آلمان نشان درجۀ دوم عقـاب قرمـز   ،از دولت روسیه نشان درجۀ دوم ستانیس�سکرد: 

نشان درجـۀ دوم آن   باد از باویر دور تامبرغ و بادن ،نشان درجۀ دوم فرانسوا ژزف از دولت اتریش

نشـان   از دولت فرانسـه  ،لئوپولداز بلژیک نشان سوم  ،از هلند نشان درجۀ دوم لیون نیر�نده ،دول

از  )،نشان علمی دولـت فرانسـه  ( 8سیه دولنستروکسیون پوبلیک دنر و نشان افی درجۀ چهارم لژیون

 او ).173: 1345 (سـپهر،  )هاي جدید دولتی انگلیس از نشان(دولت انگلیس نشان اول تمثال ملکه 

را آن، ریاست دفتر وزارت اعظم و بعد ریاست دفتر صـدارت عظمـی    از سفر و بعداین در مدت 

در سـال   ).جا (همان شدمأمور دولت در بانک شاهنشاهی  م1890ق/1307بود و در سال  دار عهده

ــه  م1891ق/1308 ــتب ــ  دریاف ــیر مرص ــک قبضــه شمش ــی ــر  ۀ ع درج ــداول مفتخ ــال ش . در س

نشـان تمثـال    م1894ق/1311با حمایل سـبز و در سـال    نشان درجۀ اول خارجه م1893ق/1310

یه به یک ثـوب  ازطرف دولت علّ م1896ق/1313و در سال  )3 پیوست( درجۀ اول به او داده شد

در شـد ع درجۀ اول و رتبۀ جنابی و عضویت در دارالشـوراي کبـري مفتخـر    جبه و شمشیر مرص .

نی و نشـان و حمایــل آن رتبـه را تحصـیل کـرد. در ســال     درجـۀ امیرتومـا   م1896ق/1313سـال  

دولت عثمانی نشان اول مجیدي و حمایـل مخصـوص آن را بـه او داد. در سـال      م1897ق/1314

با همـین   م1900ق/1317د عامه و معادن به او واگذار شد و در سال یوزارت فوا م1899ق/1316

هـاي   در این سـفر نیـز دولـت    ).جا همان( به سفر فرنگستان شد شاه نیت ملتزم رکاب مظفرالدسم

اعطـا   اورا بـه   خـود  هايهاي علمی کشور روس، فرانسه، بلژیک، بلغارستان، هلند، هنگري، نشان

جاي آوردنـد. در مراجعـت     هکه درخور دانشمندي چون او بود، در حقش برا کردند و احتراماتی 

درجـۀ اول شـیر و خورشـید     9للَّکَبه نشان م، در مدت سفر شاز سفر فرنگستان به پاداش خدمات

 ،رفـت  شـاه بـه فرنگسـتان مـی     دوبـاره مـی�دي کـه    م1902ق/1319در سـال   شـد. ایران مفتخـر  

از دولت ایتالیـا   ،همراه شاه بود. در این سفر ،د عامه و معادنیاالممالک با سمت وزارت فو مهندس
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نشان درجۀ اول کورن دیتالی و از دولت آلمـان، نشـان درجـۀ اول کـورن دوپـروس و از دولـت       

آنا و از دولت انگلیس، نشـان درجـۀ دوم سـن میشـل و سـن ژرژ را       روس نشان درجۀ اول سنت

  .دریافت کرد ییهاي اروپا نشان علمی معتبر از دولت 25تا پایان عمر متجاوز از  اودریافت کرد. 

  علمی شخصیت. 2ـ1

از فرانسه بـه فارسـی    را داشت و تعدادي کتاب ریاضی هبه ریاضیات ع�ق الممالک خیلی مهندس

خـود مهنـدس در    کـه  یدرحـال  ،گذارنـد  یمـ  اوحسـاب تألیفـات    ها را به ترجمه کرد که گاهی آن

 حسـاب . مهنـدس در صـفحۀ اول کتـاب    است  دهها را ترجمه ذکر کر آن ،ها توضیحات این کتاب

در  ،مهنـدس معـروف فرانسـوي    ،نـام  ترجمۀ کتابی است که دوهامـل « :است  تهخود نوش تفاضلی

همـین کتـاب در   تعلـیم  دوهامل معلم مهندس بـراي   ».است  دهتحلیل ب�نهایۀ صغیري تألیف نمو

  .است  دهتکنیک پاریس بو مدرسۀ پلی

  
  خطی کتاب حساب تفاضلی ۀآغاز نسخ ۀصفح :1تصویر 

  دهکـر  فیتـأل هـم   بهـا  ممالک چندین مجلد کتاب علمـی گـران  ال مهندس خان نیالد نظام رزایم

 ...کردگـان نـامی اسـت    الممالک کاشانی کـه یکـی از تحصـیل    مهندس خان نیالد نظام  میرزا«. است

بیننـد و   د حاضـرین مـی  آور مـی  [است] تاب هندسۀ عالی خود را که در چند مجلد تألیف نمودهک

نمایند روزي برسد که محصـلین   آرزو می ،این کتاب تقدیر کرده العادۀ او را در تألیف زحمت فوق

  ).304 ،1ج :1371آبادي،  (دولت »ها استفاده نمایند گونه کتاب ما بتوانند ازاین

یکی از نماینـدگان واقعـی ایـران نـو اسـت.       نظام رزایم«نویسد:  می نظام  دیو�فوا دربارۀ میرزا

تحصی�تی هم در فرانسه کـرده و داراي معلومـات زیـادي     ،بر هوش و استعداد ذاتی ایرانی ع�وه

  ).172: 1371(دیو�فوا،  »است

دو مجلد در جبر و مقابلۀ اعلی، یک مجلد در علم مثلثات، « را شاملهاي مهندس  کتابسپهر 
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یک مجلد در علم هندسۀ تحلیلی، دو مجلد در حساب تفاضلی و اصلی، ده مجلد در علم قوي و 

مورد اخیـر کـه ده مجلـد     ءداند که این تعداد جز می ).172: 1345(سپهر،  »یحرکت وسطی و اعل

مهندس هم تکـرار شـده اسـت. مهنـدس      ، در مقدمۀدر علم قوي و حرکت وسطی و اعلی است

الممالـک در مقدمـۀ نسـخۀ     مهنـدس کتابش در علم قوي و حرکت را یک جلد ذکر کـرده اسـت.   

: اسـت   دهجلد اع�م کر هفتها را  تعداد این کتاب ،شاه اش به ناصرالدین هاي ریاضی اهدایی کتاب

این هفت جلد کتاب را که یک جلد در علم مثلثات و دو جلد در علم جبر و مقابله و یک جلـد  «

صغیري که جلدي در حساب تفاضـلی و جلـدي    هدر هندسۀ تحلیلی و دو جلد در تحلیل ب�نهای

پایۀ علوم ریاضی این زمان اسـت از   در حساب اصلی باشد و جلدي نیز در قوه و حرکت که اعلی

ساختم و مصطلح ایـن علـوم    فیلسان فرانسوي به زبان فارسی بعضی را به ترجمه و برخی را تأل

 ).4 پیوست( »باز نمودم ،را چنانچه باید

در علم ریاضی ده جلـد کتـاب در   را هاي خود  تعداد کتاب ق1322ر تاریخ الممالک د مهندس

کتبی که تا «نویسد:  هایش می در کنار یکی از کتاب یادداشتیدر  او .است  دهعلم ریاضی ذکر کر نُه

جبر و مقابلۀ مقدماتی و وسطی در یـک   :باشد ام به این تفصیل می کرده فیاین تاریخ به فارسی تأل

مجلد، مثلثات یک مجلد، هندسۀ تحلیلی یک مجلد، قوه و حرکت وسـطی یـک مجلـد، هندسـۀ     

تصویریه یک مجلد، حساب تفاضلی یک مجلد، حساب اصلی یک مجلـد، قـوه و حرکـت اولـی     

ـ    ددحیک مجلد، اصول تعلیم م 10یک مجلد، هندسۀ اعلی  9اریخ در ین یک مجلد، پـس تـا ایـن ت

بعداز این تاریخ هم مهندس کتـاب  ). 6 پیوست( »ام کرده فیجلد کتاب فارسی تأل 10علم ریاضی 

کتب هندسـۀ وسـطی   « ).6 پیوست( است  دهکر فیتأل الریاضیات  مفتاحنام  دیگري در ریاضیات به

معتبـرۀ  الممالـک کـه از روي کتـب     خان کاشـانی مهنـدس   الدین نظام  و علیاي معتمدالخاقان میرزا

العاده کشـیده و   حقا که زحمت فوق ،است  دهاساتید ممالک اروپا به فارسی ترجمانی کر 11صنادید

 »اسـت   دههاي هندسه تاکنون بـه طبـع نرسـی    . دریغا که این کتاباست  دهخدمت زائدالوصف نمو

  ).60: 1345(سپهر، 

کتاب مهمـی در هندسـۀ عـالی تـألیف      .کرده و دنیادیده است الممالک مردي تحصیل مهندس«

 »خواهــد نــام نیکــی در ایــن رهگــذر بگــذارد کــه وزارت معــارف را دریافتــه مــی اکنــون .نمــوده

  ).277 ،3: ج1371آبادي،  دولت(

الممالک اعم از تألیف و ترجمه، اصط�حات و ع�مات علوم ریاضـی و   هاي مهندس در کتاب

را یعنـی اسـامی و اصـط�حات و ع�مـات      ؛اسـت   دهطبیعی به فارسی آمده و ع�مت گذارده ش
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هـاي هیئـت    و این خدمت بزرگ، راه را براي تألیف کتاب است  دهکار بر هعالمانه انتخاب کرده و ب

. مهنـدس در نوشـتن   اسـت   دهدانشمندان بعداز زمان او هموار و آسان کر برايو ریاضی و طبیعی 

و پیشنهادي علمـی   است  تهاز راست به چپ نوش شیها در برخی از کتاب ها خیتار ژهیو اعداد و به

  ).7 پیوست( است  دهکر عرضهدر این زمینه 

  
  الممالک نوشتن اعداد از راست به چپ توسط مهندس

  شخصیت اداري. 3ـ1

 نظام  و میرزا آمد انیم  به م1889ق/1306شاه به فرنگستان در تاریخ سال  مسافرت سوم ناصرالدین

همایونی ملتزم رکاب شد.  آجودانیِ ت ژنرالالممالک به رتبۀ سرتیپی اول سرافراز و به سم مهندس

چون « ).173 :1345(سپهر،  .عامه و معادن به او واگذار شد فوایدوزارت  م1899ق/1316در سنۀ 

قۀ و سـاب [اسـت]  زادان و چاکران مخصوص دولت  جملۀ خانه الممالک از الدین مهندس نظام  میرزا

نظر اسـت و علـم و اطـ�ع و احاطـۀ او در کـار معـادن در        خدمات او از زمان ولیعهدي تاکنون در

 اصـغرخان  یعل تصویب و تصدیق جناب اشرف اکرم میرزا است، لهذا برحسب مبارك مشهود حضور

خط مبـارك، وزارت کلیـۀ معـادن را بـه عهـدۀ کفایـت و کفالـت        موجب این دسـت   صدراعظم، به

شمسـۀ مرصـع بـراي خلعـت او      یک ثوب لبـادۀ  مرحمت واگذار داشته و محض تکمیلِمشارالیه 

اعظـم، بـه مراسـم خـدمت مزبـوره       عنایت فرمودیم که موافق دستورالعمل جنـاب اشـرف صـدر   

 :1، ج1386المـورخین،   (ملک »1316ا�ول  پرداخته، مراسم کفایت خود را بیشتر ظاهر سازد. ربیع

کاشانی دادنـد. او   غفاريالممالک  [الدین] مهندسنظام  این ماه به میرزاوزارت معادن را در « ).257

شخص ایران اسـت لـیکن وجـودش بـراي احـدي مثمـر        اول ،خصوصاً هندسه ،در علوم خارجه

هـاي ایـران را    ریاست جنگل ،المکرم شر سوم شوالدر ع ).213 ،1ج :(همان »خیر است بینیست. 



 

  

 

 

 

 

 

 

  
  شناسی کاشان

  )22(پپاپی  14شمارۀ 

  1398ستان بهار و تاب
  

122  

  ).335 ،1ج :(همان لک وزیر معادن و طرق و شوارع دادالمما مهندس[الدین] نظام  شاه به میرزا

سـازندگی و تحـول در    بـراي اي کـه   از صـدور فرمـان مشـروطیت در نخسـتین کابینـه       پـس 

 غفـاري دو نفر از خاندان  ،هشت نفر وزیر برگزیده و معرفی شدند تیعضو هاي دولتی به دستگاه

الممالـک بـه وزارت انتخـاب شـدند. در فاصـلۀ       مهنـدس الـدین   نظـام   و میـرزا  ونیرهماییعنی وز

هاي ناپایدار این مقطـع تـاریخی    در کابینه م1915ق/1333در  اوتا مرگ  م1907ق/1325هاي  سال

وزارت معـارف   ،عامـه  فوایدوزارت  ،ها معادن و جنگل ،هاي وزارت معادن، طرق و شوارع سمت

ــر  ــوم را ب ــز وزارت عل ــاف و نی ؛ 154: 1385؛ هــدایت، 46: 1345، (ســپهر عهــده داشــت و اوق

  ).  282: 1361الملک،  افضل

محاسـن جنـاب   «کـرد:   الممالک وزیر معادن انتقاد مـی  الدین مهندس نظام  الملک به میرزا افضل

م بگـویم. ایشـان عیبـی    الدین را قدري گفتیم؛ خوب است که دوستانه عیب ایشان را ه نظام  میرزا

گویم: این مرد بـاعلم و باکفایـت، چـرا کـار معـادن       من گاهی در عالم خیال خود می ندارند؛ لکن

ها و سایر فلـزات و بعضـی چیزهـاي     ایران را ترقی نداده و مثل سابق این کار رونقی ندارد؟ آهن

آورنـد و منـافع آن را بـراي دیگـران      هـا را بیـرون نمـی    ها مانده؛ چـرا آن  ها و کوه مفید، در سنگ

  ).20: 1361الملک،  (افضل »گذارند می

 نیکی یـاد  الممالک به از مقام علمی مهندس ،خود يها خان اعتمادالسلطنه در کتاب محمدحسن

 مـه  13ق/1306 رمضان 13او در  .است  تهداشداوري دیگري  اودربارۀ شخصیت  ولی ؛است  دهکر

هـا و   در زیر حمایت مخصوص انگلیسی میرزا نظام«نویسد:  خود می روزنامۀ خاطراتدر  م1889

  ).620: 1389نه، ط(اعتمادالسل »اعظم بود ریتحت زعامت تولوزان و در خدمت وز

  اقدامات عمرانی. 4ـ1

رود بود. بر کتیبۀ با�ي تـا�ر شـرقی بقعـه     امامزاده در قم الممالک بانی ساختمان بقعۀ شش مهندس

الممالـک وزیـر    مر بندگان حضرت مستطاب اجل اکرم افخم آقـاي مهنـدس  األ حسب: «است  دهآم

خــان  محمـدعلی   ســعی و اهتمـام ســرکار معتمدالسـلطان حــاجی    العــالی بـه  عامــه مدظلـه  فوایـد 

ـ ئ العالی اتمام پذیرفت. شهر رجـب توشـقان   هجدم الممالک زید ناظم ، 1335(مدرسـی،   »1321 لی

و در  کیلـومتر احـداث کـرد    15طول  رود به اي از قم به قم جاده ابتدا غفاري نظام  میرزا ).162: 2ج

سال هنوز پابرجاسـت و در بهـار و تابسـتان     از صد که بعد طول آن درختان توت و عرعر کاشت

که خود اهل منطقۀ برزآباد کاشان بـود، بسـیاري    غفارينظام   دهد. میرزا زیبایی خاصی به جاده می

. کـرد چهارگانه سـاکن   يها ها را در قلعه کاشی نظام  رود آورد. میرزا ممردم برزآباد را به منطقۀ قاز 
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اي در کنارش سـاخت و بـراي دو پسـر     رود یک قلعه با حوض و بادگیر و بازارچه جمله در قم از

ها حمـام   آباد را بنا کرد و در کنار آن ملک ۀآباد و مظفرآباد و براي دختر خود قلع خود دو قلعۀ سام

و   دهآبی بـو ي آسیا زیاد احتمال که به کرداحداث  یی همآباد، آسیا ملک ۀالبته در کنار قلع. کردبرپا 

  پـس . اسـت   ده؛ البته آثاري از این آسیا باقی نمانآباد است ملکقدیم در این نشانۀ فراوانی آب در 

باعـث   که همین اخت�ف فرهنگی هشکل گرفت يرود ، در منطقه دو طایفۀ کاشی و قمنظام  میرزااز 

  .است  دهها ش آن نیب ییها يریدرگ

امـروز بایـد بـرویم    «الممالـک اسـت.    شدۀ مهندس از بناهاي ساخته ۀ مهندسیه در قممهمانخان

صبح که از خواب برخاستیم هوا صاف و آفتاب بسیار خوبی  .جا بخوریمآن ناهار را هم ؛همهمانخان

بعد بیرون آمده سـوار کالسـکه شـده رانـدیم بـراي       .رخت پوشیده رفتیم حرم زیارتی کردیم ؛بود

السـلطان در رکـاب    امـین  ؛ه شـدیم مهمانخانوارد  .ه پهلوي دروازه و پل استمهمانخان ؛همهمانخان

بـاغ و   ؛اسـت   تهبسـیار خـوب سـاخ    .است  تهمهندس کاشی ساخ نظام  ه را میرزامهمانخاناین  .بود

 »خیلی جاي باصفاي خوبی اسـت  .است  تهسنگی وسط باغ ساخ فرنگیِ عمارت خوبی دارد و ک�ه

شب بـود   هنصف ؛آباد براي قم حرکت کردیم روز سوم عصر از علی« ).114: 1381شاه،  (ناصرالدین

الممالـک معـروف بـه     مهنـدس  نظـام   اي که به اسم بانی آن میـرزا  همهمانخانبه  .که به قم رسیدیم

  ).517 ،1: ج1384(مستوفی،  »مهندسیه بود، وارد شدیم

   مهندس به کتابعالقۀ . 5ـ1

طـرف   شـاگردي سـابقم از   هـم  غفاريالممالک  اتفاق مرحوم مهندس مستشارالدوله به خان وسفی«

هـم   شب و دو روز در انزلی بـا  رفتند. یک سا�ر براي خرید آرد و گندم به روسیه می مرحوم سپه

الممالک در این مسافرت خیال گذشتن از روسیه و رفـتن   مهندس نظام  بودیم. معلوم شد که میرزا

  ).213 ،1ج :1353الدوله،  (ممتحن »هاي خودش را به ایران حمل نماید به پاریس دارد که کتاب

  دهآمـ  سـفرنامۀ ظهیرالدولـه  هم همراه شاه بود در  شاه نیالممالک در سفرهاي مظفرالد مهندس

فروشـی کـه او بـراي     الممالک رفتیم به دکان کتاب اب مهندسبعداز ناهار از سفارت با جن: «است

  ).237 ،1: ج1371(ظهیرالدوله،  »بایستی بخرد حضرت شاه چند کتاب نقشه می اعلی

 عمرانـی،  هـاي بـزرگ   از عمر خـویش را بـه خـدمت    ییها که سالاین از  الممالک پس مهندس

 یحیـی  امـامزاده درگذشـت و در   م1915ق/1333ل سالگی، بـه سـا  73گذراند در  و سیاسی علمی

  به خاك سپرده شد. تهران
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  فرزندان. 6ـ1

خـانم   نام فاطمه  دختري به ،الدوله خانم احترام عالیه ،از همسر نخست خود غفاريالدین  نظام میرزا

، 12الدولـه  خانم طلعـت  درآمد و از همسر دومش بایسته غفاريخان  داشت که به همسري ابوالقاسم

انـد   ، چهار پسر و پنج دختر داشت. این چهار پسر عبـارت شاه علی میرزا پسر فتح الدین ج�لدختر 

ذکاءالدولـه، امیـر    غفـاري الـدین   سـهام الممالـک دوم، امیـر    مهنـدس  غفاري 13الدین امیر ج�ل :از

دختـران نیـز    ).184ــ 182 ،20ج :1385(غفـاري،   غفـاري الـدین   و امیر سـیف  غفاريمظفرالدین 

 الملوك و افسـرالملوك بودنـد.   الملوك، عصمت الملوك، ج�ل الدوله، نصرت خانم طلعت معصومه

ذکاءالدوله چنـد   نیالد الدین نیز مانند پدر همه خردمند و صاحب اثر بودند. سهام نظام  میرزا پسران

فـوت کردنـد.    خـودش از  قبـل  مهنـدس از پسـران   تـا ایران در سـویس بـود. دو    رمختاریسال وز

رونـد، بـاد و    با چند نفر شکار مـی  .رود قم بود الممالک در قم پسر مرحوم مهندس 14خان اهللا فیس«

و یـک تـازي را پیـدا     خـان  اهللا فیشوند. فقط نعش سـ  شود در میان کویر همه تلف می کو�ك می

 23مهنـدس در   ).7234 ،9ج :1374(سـالور،   »ها نیست کردند. امسال سال خوشی براي شکارچی

هـاي خـود، خبـر از درگذشـت فرزنـدش       در یادداشـت  م1883ق/اول آوریل 1300 ا�ول جمادي

صـبح کـه از خـواب     ]آوریـل  2 ،ا�ول جمـادي  23 ،عید نوروز 13[دوشنبه « :دهد الدین می ج�ل

  دهآفرین تسلیم کـر  الدین جانش را به جان برخاستم، مذکور داشتند که دیشب نورچشمی امیرج�ل

 کنم. در ایوان جلـوِ  مرگ پسر خود را ننویسد. شکر کردم و شکر می. الهی هیچ پدري تاریخ است

قبر مرمر هم براي روي قبرش بتراشـند    الدوله او را به خاك سپردند. گفتم سنگ مقبرۀ مرحوم امین

الخاقـان معتمدالسـلطان    الـدین خلـف مقـرب    کل من علیها فان، وفات امیر جـ�ل  :به این مضمون

  .1300ا�ول ســنۀ  شــهر جمــادي 23الممالــک فــی دوشــنبه  نــدسمه غفــاريالــدین  نظــام  میــرزا

 ۀالممالک، شـمار  خاطرات مهندس ۀ(روزنام »د و نمانَد کسی برقرارنمانْ/ بدان کاندرین دیر ناپایدار

  .)270: 36884نسخه 

  معرفی نسخه. 2

تـا انتهـاي    1298از ابتداي سال  غفاريالممالک  الدین مهندس هاي روزانۀ نظام کتاب یادداشتاین 

روزنامــۀ خــاطرات « ،کتــاب خــودمــتن  اســاس و آن را بــر اســتهجــري قمــري  1300ســال 

 »ورود نوشتم و روزنامه را خـتم کـردم  از   پسعصر «ایم.  گذاري کرده نام» غفاريالممالک  مهندس

 الثـانی  ربیـع  1298/20ئیـل   اولـین یادداشـت دوشـنبه اول عیـد نـوروز ئـی�ن      تاریخ  ).75(همان: 

روز از عیـد نـوروز گذشـته     365و تاریخ آخرین یادداشت چهارشنبه  م1881مارس   21/ق1298
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  است. م1884 مارس 19ق/1300 ا�ول جمادي 21برابر با 

متر است. کتاب چهـار   میلی 167×257صفحه است. اندازۀ کتاب  262در برگ  131 شامل کتاب

قبلۀ خانـه   انداز روبه چشم :256 ؛ صفحۀسرا سنگی کاروان: 255 هم دارد: صفحۀ (نقاشی) طرح خطی

از کـوه دماونـد و درۀ   انـد  چشم :258 ؛ صفحۀ1298 ا�ول جمادي 17هاي آن در  امیري و تصویر کوه

  .نظرانداز کوه دماوند و قریۀ وانه از بام خانۀ امیري :261و صفحۀ  ؛زادۀ وانهوانه و امام

 کـرده اول معین  :است  دهکرثبت  شکلتاریخ را به سه  ،ابتداي هر یادداشت روزانهمهندس در 

و بـا دقـت هـم      دهآوراز عید نوروز است و سپس معادل قمري و می�دي آن را  بعدکه چند روز 

عـدد   سپتامبر 5شوال،  21نوروز،  168شنبه  سه خی. مهندس در ذکر تاراست  دهدااین کار را انجام 

عید نوروز بـوده و   168صورتی که روز قبل از آن  عید نوروز را دوباره تکرار کرده است در 168

شده از این تـاریخ   ج�لی (شمسی) ثبت ؛ بنابراین تاریخاست  دهکر عید نوروز ثبت می 169او باید 

  یک روز از تاریخ قمري و می�دي عقب افتاده است:

  ]سپتامبر 4/ شوال 20/ نوروز دیع 168[دوشنبه 

 ]سپتامبر 5/ شوال 21/ نوروز دیع 168 [ شنبه سه

 گذاري کرده و تاریخ می�دي را یک روز کمتـر نوشـته اسـت و    او اشتباه دیگري نیز در تاریخ

شـود و در حاشـیۀ نسـخه، تصـحیح آن را      متوجـه مـی   1300 رمضـان  21این اشتباه را در جمعه 

اند، زیـادتر حسـاب    یخ عیسوي را یک روز ازآنچه نوشتهتا تاریخ امروز باید حساب تار: «آورد می

در قـم، هشـت سـاعت     1300رمضـان   21کرد که سابقاً سهو شده بود. این سـهو را روز جمعـه   

(همان:  »کردم رونیبند ب از خوابیدن، در زیرزمین، جلو پشه  رفته، نزدیک توپ انداختن، قبل ازشب

هـا را بـه    هاي می�دي تلفظ فرانسوي از نام مـاه  نویسنده در ضبط اسامی ماه رسد ینظر م  به ).237

هاي مـی�دي   هایی با تلفظ فارسی از نام ماه ها تفاوت فارسی آورده باشد که درخصوص برخی ماه

  :است  دهش شرح جدول زیر نوشته  ها به دارد. اسامی ماه

  هاي می�دي فارسی ماه ام�ي

  بر اساس تلفظ فارسی
  دسامبر  نوامبر  اکتبر  سپتامبر  اوت  ژوئیه  ژوئن  مه  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه

 الممالک در نسخه نوع ضبط مهندس

  اساس تلفظ فرانسوي) (احتما�ً بر
  دسامبر  نوامبر  اوکتوبر  سپتامبر  او  ژوایله  ژوان  مه  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه

نویسنده هر اتفـاقی را کـه در آن روز   . است  دهبو هسال38 این کتاب نوشتن ابتدايمهندس در 

اش تا قـرارداد کـ�ن راه قـم. تفکیکـی هـم قائـل        از سرماخوردگی بچه ؛است  دهافتاده گزارش کر

  .است  تهدر آن روز اتفاق افتاده نوشرا هرچه  و  دهنش
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ـ پا  سال با شکر و سپاس از خداوند براي دادن روزي به هاي هر یادداشت رسـد. ادبیـات    مـی  انی

هـاي ادبـی و    از آرایـه  ، پـر روزانـه سال برخ�ف ادبیـات   هر يابتدا و انتها يها ادداشتیمهندس در 

ـ قْلَا خَم حکم و  ذعانت، بها� فرمان واجب  جن و بشر به«آیات قرآن و اشعار است.  ـ نَ  نـسِ ا�و نِّا الجِ

بنـد نعمـت   عبادت تو پوینـد. شـجر و حجـر پای   و ون طوق اطاعت به گردن نهاده، ره تسبیح دعبا لیالّ

زبانی حمد و سپاس تو گوینـد. شـمس و    مقتضاي و النجم و الشجر یسجدان به زبان بی  کرانت به بی

الشَّقمر مقید زنجیر هندسه و حسابت به مضمون ومالقَس ور بِمحبان در فضـاي عمـر متنـاهی راه    س

  .سر نهی تو باشند سربه و شمس با قمر محکوم امر بروج فلکیات جویند. جن و بشر، شجر و حجر،

  ).139(همان:  »وییاي، هرچه هستی ت ندانم چه          یی  جهان را بلندي و پستی تو

جحیم است.  ناررمیم و در دار باقی آتشکدۀ اهل محبس طاغیان امرش در سراي فانی بتکدۀ «
ا معشَرَ الْجِنِّ والْإِنسِ إِنِ اسـتَطَعتُم أَن  ی"؛ 16"نیالْمجرِم ينَجزِکَذَٰلک "؛ 15"نیالْمحسن يکَذَٰلک نَجزِ"

الهی به چه زبـان گویـا شـوم    . 17"بِسلْطَانٍ إِلَّا تَنفُذُونَ لَاتَنفُذُوا منْ أَقْطَارِ السماوات والْأَرضِ فَانفُذُوا 

به چه طاعت کمر بنـدم کـه سـپاس     باشم وکه شکر نعمتی که در این سال عطا فرمودي ادا کرده 

  ).264(همان:  »تی که به خود و متعلقانم بخشیدي گفته باشمصح

 »، واگسـی، تیـروار  پیشـباز «ماننـد واژۀ   ؛اسـت   دهشـ  در کتاب برخی لغات به زبان محلی ثبت

  ).12(همان: 

تولـد نورچشـمی امیـر    : «اسـت   دهمهندس حوادث مهم زندگی خود را خیلی دقیق ثبـت کـر  

ساعت بـه غـروب آفتـاب مانـده      6]، 1298[سال  شهر رمضان 8شنبه  روز پنج غفاريالدین  ج�ل

شهر  13شنبه  مبارکی در قریۀ تجریش طهران واقع شد. در تفصیل سه مردادماه ج�لی به 17مطابق 

در روز تولـد امیـر،   شنبه دیدم م�حظه کنید خیلی غریب و مبارك است.  رمضان خوابی که در پنج

  ).47(همان:  »خورشید در برج اسد و ماه در برج عقرب بود

/ 1883او ماه فرانسوي سـنۀ   18/ المکرم شوال 14/ 1300سنۀ  لیئ يعید نوروز قو 151[شنبه «

دیشب هفت ساعت و چهار دقیقه از غروب آفتاب گذشـته کـه درسـت دو     ]شهریورماه ج�لی 1

الـدین   ساعت به طلوع فجر امروز مانده باشد، خداوند پسري مرحمت فرمود، اسمش را امیرنظـام 

  »گذاردم.

  شخصی مهندس هاي ویژگی. 3

ـ    صـورت گـزارش روزانـه و چـه بـه      چه به ؛است  دهنوشتن بو مهندس بسیار اهل  هصـورت نامـه ب

 از ، بنابرایناست  دهبو اش کارهاي عمرانی دائماً دور از خانواده دلیل سفر یا مهندس به .اش خانواده
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هـاي گونـاگون    و در فرصـت  هاهل مطالعـه بـود   او. است  دهاش در ارتباط بو نامه با خانواده قیطر

و  سختگیر بـود زیردستانش او در نظارت بر  ).260و  254، 30ـ29(همان:  است  دهخوان کتاب می

 ).201و  200، 154، 151، 62، 61، 53، 52، 43ــ 42(همـان:  کـرد   ها را تنبیه بدنی می سختی آن به

: همـان ( »هاي ط� را از شهر آورده بودند، بـه اجـزا دادم   نشان« :کرد البته به موقعش تشویق هم می

اول فـرد را تنبیـه    ؛داد مـی هـم انجـام    بازمان  جالب است که مهندس تنبیه و تشویق را هم ).156

 کرد تا خود را بازیـابی کنـد   لت میو استما کرد می تشویق فرد او راشدن  کرد و در ادامه با متنبه می

  ).183و  156، 133: همان(

) ذرع 250دهنـۀ رودخانـه (  «السـلطان بـود.    اتابک اعظم امـین  امینِ کارها متیدر برآورد ق او

اند. من آن پل را به دو هزار و پانصـد تومـان دیـدم کـه      است. پل را به سیزده هزار تومان دید زده

  ).84و  83 :همان( »تفاوت ده هزار و پانصد تومان استبسازند. 

گـرفتن   در جریـان آتـش   هـا  الممالک حتی در اخت�ف بین دولـت ایـران و فرانسـوي    مهندس

 در کتاب شـیمی پلـوز  «م قرار گرفت و این کار را با مبانی علمی حل کرد. کَگاز، ح کارخانۀ چراغ

گیرد و ایـن از عـدم مواظبـت     خود آتش می سنگ اغلب در انبار خودبه خواندم که زغال 18و فرمی

 »السلطان فرسـتادم  اب امیناند. تفصیل را عریضه کرده، خدمت جن اجزایی است که او را انبار کرده

  ).225: همان(

کـرد و از امکانـات جدیـد مهندسـی ماننـد       بـرداري مـی   مستقیم در کار اجرایی بود. نقشـه  او

ارتفاع زمین قزوین از سـطح دریـا کـه بـا بـارومتر معـین کـردیم        «کرد.  سنج هم استفاده می ارتفاع

وي شخصـاً بـه کارهـا سـر      ).68: همان( ») فوت بود که هر سه فوت و نیم یک ذرع است4800(

سـراي  انـد. در کاروان  نکـرده  قدر که پـول گرفتـه، نصـف آن را کـار    زدید دیدم آنبااز   پس«زد.  می

از ایـن  هـم  ابـایی   ).123: همـان ( »وزیـد  و باد شدید مـی [بود] کهریزك منزل کردیم، بسیار سرد 

دسـت    یک آخور هم بـه  ...« :هم انجام دهدخودش نداشت که کارهاي سطح پایین مانند بنایی را 

  ).176: همان( »...خودم بستم

 :همـان ( کـرد  ایام محـرم شـرکت مـی    مراسمویژه  و در مراسم مختلف به فردي مذهبی بود او

  ).356و  327، 303

علت تحصیل در فرانسه با فرانسویان ارتباط داشت. دیو�فـوا در سـفر بـه ایـران      به نظام رزایم

باشی کالسکه نشسته بـا رفیـق    از منزل حکیم«بود و با همراهی او از چند جا بازدید کرد.  اومهمان 

 8/ عیـد نـوروز   78[دوشـنبه  « ).24 :همـان ( »سا�ر را تماشا کـردیم  فرنگستان و زنش مسجد سپه



 

  

 

 

 

 

 

 

  
  شناسی کاشان

  )22(پپاپی  14شمارۀ 

  1398ستان بهار و تاب
  

128  

اکبرخان اسب براي رفیـق فرنگـی    ها قرار شد منزل مستشار رفته و علی صبح خانم ]ژون 6/ رجب

صـبح  « 19»...هو خودش و زنش را بـه بـرج یزیـد بـرد     هاست برد Dieulafoy که اسمش (دیو�فوا)

دیو�فوا و زنش آمدند. چند فقره عکس زنش از ماها انداخت. وقت رفتن یک قلمـدان بـا دوات   

یک برچسبدان به زنش تعارف کردیم و یک قمۀ اع� به خـودش دادیـم. در   ط� و سایر اسباب با 

/ شـعبان  3/ عید نوروز 102[شنبه  پنج« ).32ـ31 :همان( »روند سمت اصفهان می  روزه به این دوسه

و  حسـن   صبح مسیو دیو�فوا با زنش آمدند یک شیشۀ عکسی از مـن و یکـی از میـرزا    ]ژون 30

صالح که نزدیک خانه ما است رفته و عکـس چنـار    امامزادهبعد  ؛خانم برداشتند نورچشمی فاطمه

وچهـار ذرع دور درخـت اسـت و از هـزار سـال       را برداشتند. متجاوز از بیست 20امامزادهمعروف 

  ).33 :همان( »زیادتر عمر او است

امانتی که مـادام  « :برایش هدیه فرستاد نظام  دیو�فوا بعداز رفتن از ایران براي قدردانی از میرزا

: همـان ( »دیو�فوا از پاریس فرستاده بود، رسید. شش جعبه گل فرنگی بسیار خوب فرسـتاده بـود  

دیو�فـوا از پـاریس    ،کتـاب لغتـی   ]مـارس  13/ ا�ول جمادي 3/ عید نوروز 357[شنبه  سه« ).253

 دیو�فـوا  ).260 :همان( »طولوزان فرستاده بودند باشی حکیم توسط چاپارِ به ؛براي من فرستاده بود

 را در روزنامـۀ مصـوري در فرانسـه چـاپ کـرد.      نظام  شرحی از زندگی و کارهاي میرزا همچنین

هـاي شـام سـفارت     با سفارت فرانسه هـم ارتبـاط داشـت و در مهمـانی     میرزا نظام ).274 :همان(

ه برداشـته بـود   منازل راه خراسان را کمرتبه مهندس صورت  شد. یک فرانسه در تهران دعوت می

  ).33: همان( براي سفارت فرستاد

هـاي اقتصـادي، سیاسـی،     فـراوان در زمینـه   یالممالـک مطـالب   مهندس روزنامۀ خاطراتکتاب 

  شود: پرداخته می ها آنتفصیل به بررسی  اجتماعی و اط�عات شهري دارد که به

  مسائل اقتصادي الف.

الممالـک   مهنـدس  روزنامۀ خـاطرات کتاب  .است  تهمؤثر داش ینقش رانیا خیراه همواره در تار

از هر بارندگی  بعد« :نویسد ها می دربارۀ وضعیت راه نظام  دارد. میرزا ها راه رۀدقیق دربا یمطالبهم 

در هـم  انسـانی   بـه نقـش عامـل    او ).22: همـان ( »کنند آید، مستحفظین تعمیر می خرابی وارد می

 »...نوي که خرابی به جاده رسانده، آب به نهر انداخته بود یک نفر قلعه: «کند می اشارهها  خرابی راه

: اسـت   دهآمـ مهنـدس  ها در خـاطرات   جزئیات چگونگی تأمین هزینۀ نگهداري راه ).323: همان(

السـلطان   خانه رفتیم، طومار حساب مخارج راه را در حضور امین اتفاق آقامیرزاتقی درب  صبح به«

ها و معمارها خواندم، ایراداتی که باید به بازدید معمارها وارد بیـاورم، آوردم.   مستوفیو جمعی از 
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ـ  دادند تا بـرات  ،عاقبت چهار هزار تومان از طلب ما را وازدند و طومار را مهر کرده رف صـادر  ص

اند، حا� بایـد ثبـت دفتـر بشـود و تنخـواه را از       بروات به صحه و مهر رسیده« ).28: همان( »دشو

راه : «اسـت   دهصورت دقیق در کتاب آمـ  ها به اط�عات راه ).33: همان( »تا چه شود خزانه بگیریم

که اسب چاپـاري   خانه همانیخانه ساختند و هر چهار فرسنگ یک م قزوین هر فرسنگ یک قراول

خانۀ  همانیجا صرف شد. منهار به آن ،فرسنگی تهرانآباد بود چهار اول شاهخانۀ  مانهیاند. م هم بسته

دوم حصارك و سامام را تعمیر کـرده   سراي قدیم ینگه . دو شب توقف کردیم کاروان21امام م ینگهی

آقابابـا  از : «اسـت   دهکرگیري  ها را هم دقیق اندازه مسافت ).66: همان( »اند خوبی کردهخانۀ  همانیم

آبـاد الـی خـرزان     ) ذرع، اسماعیل5320آباد ( ) ذرع، از نهر مزرعه الی اسماعیل12000الی مزرعه (

) یـا  6600) ذرع، ارتفاع نقطۀ بلنـد گردنـۀ خـرزان (   13000، از خرزان الی پاچنار ([ذرع] )7000(

جنـب  سـراي پاچنـار و چاپارخانـۀ دولتـی کـه       ) فوت انگلیس معین شـد. ارتفـاع کـاروان   6800(

 ؛رفتـه وارد چاپارخانـه شـدیم    یک ساعت و نیم ازشب .) فوت1300) یا (1500سرا است ( کاروان

  ).69: همان( »رفته بودیم تمام روز بدون معطلی راه

بنـد دارد   هفـت «رو کند:  رشت را کالسکه- تا راه قزوین شود میدر مقطعی مسئول  میرزا نظام

یکپارچه سنگ خاراسـت. بنـدهاي راه �ریجـان     ست وها وز طول آنکه هریک از هزار ذرع متجا

ري کـرد و سـد بسـت و    ب جا باید هزار ذرع هزار ذرع سنگري داشت. اینب تنها دویست ذرع سنگ

) ذرع 170رو گردد. پل منجیل هفـت چشـمه دارد و (   اغلب بل تمام راه باید نوبر شود که کالسکه

قریه است که رودبار بـا� و رودبـار وسـط و     انار و زیتون است. بین راه سه طول او است. اشجار

فرسـنگ و   هم وصل هستند و فاصلۀ رودبار با� تا منجیل یـک  رودبار پایین باشد. این سه قریه به

مهندس در راهداري موفق عمل کرد به همین علـت و البتـه نزدیکـی بـه      ).71: همان( »نیم است.

خـدمت  «واگـذار شـد:    نظام  السلطان به میرزا هاي ایران ازطرف امین ساخت همۀ راه السلطان نیام

 »هاي ایران را به من سپردند که به دستورالعمل من ساخته شـود  السلطان رفتم. تمام راه جناب امین

صورت دقیـق   به اوراه قم بود.  شدواگذار  اوبه  خصوص  نیا هایی که در از اولین راه ).85: همان(

راه طهـران بـه قـم کـه از     «هـاي راه جدیـد را برشـمرد:     ه قدیم و جدید را مقایسه کرد و مزیترا

وسه فرسنگ است، از این راه تقریباً هجده فرسـنگ خواهـد بـود. صـدرآباد      حوض سلطان بیست

 ؛خصـوص درخـت انـار    شمار به شود به قلعۀ محمدعلی با آب و اشجار بی آب مبدل می خرابۀ بی

زمـین   حـوض  هـاي خوشـگوار کـویرِ    همۀ نیزار و آب ؛شود به راه صاف می حوض سلطان مبدل

هاي  آبی بی ؛شوند ها همه تنگ می رودخانه ؛گردد اك هموار میگردنۀ پل دلّ ؛شود بوم می صاف شن
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مسئول سـاخت   نظام  میرزا ).91ـ90 :همان( »گردند هاي خوشگوار می جا چشمۀ آب ها هم همه راه

اتفـاق    براي کشـیدن راه قـم بـه    نظام  میرزا ).95: همان( هاي ایران شد و به حضور شاه رسید. راه

السـلطان در   وقت غروب باز خدمت امـین «السلطان و یک نفر آلمانی از راه قم بازدید کردند:  امین

فـردا بـه    باشید فردا یا پسجا بودم. فرمودند حاضر رفته، آن سیدم و تا سه ساعت ازشبآبدارخانه ر

 »قرار شـد همـراه بـرداریم    ؛ساز است ، راهاست  دهیک نفر مهندس آلمانی هم تازه آم .رویم قم می

شـب  «داده شـد.  بـه او  الممالک هم  ، لقب مهندسنظام  با دادن ساخت راه قم به میرزا ).96:همان(

راه قم را مهـر کـرده، دادنـد،     جا بودم. نوشتۀتا دو ساعت شب آن السلطان نیرفتم خدمت جناب ام

 ).117ــ 116 :همـان ( »تنخواه بدهند مشغول راه قم شویم يزود لقب هم مرحمت شد. قرار شد به

ایـن لقـب بـه او داده     1298سـال   ]ژانویه 17/ صفرالمظفر 26 /عید نوروز 303[شنبه  سه از تاریخ

  الممالک نامید. شده است. از این زمان به بعد باید او را مهندس

گـزارش مهنـدس    ).103 :همـان ( د کـرد برآور تومان 85000مهندس هزینۀ ساخت راه قم را 

  دهشـ  اثر بارندگی ویران می و بر هشد دهد که ابنیۀ کنار راه از مصالح محکمی ساخته نمی نشان می

بارنـدگی همـه را    ؛است  دهخانه باقی نمان خانۀ کهریزك آمدیم. چیزي از کالسکه به کالسکه« :است

دیدم اسباب  .داشتن اص�ً ندارند محال است عقل قبول کند، دیوارها طاقت طاق نگاه .خراب کرده

تـر،   بدنامی براي من خواهد شد، به فراست افتادم چهارصد تومان ضرر او را متحمل شوم و پایین

اکش خـوب باشـد و روي   ردارند و هم خی معتبر براي او ببنا کنم که هم پِ[ي] خانۀ دیگر کالسکه

مواجـه  هـم  در مسـیر ایجـاد راه بـا فسـادهاي اقتصـادي       او ).123: همـان ( »زمین سخت بنا شود

غـروب پـاکتی از جنـاب    « :ازجملـه رایزنـی برخـی افـراد بـراي گـرفتن امتیـاز راه قـم         ؛شـود  می

الملـک   ایـد بـه کسـان جنـاب امـین      کهریزك کرده ۀخان کار در کالسکه السلطان رسید که آنچه امین

 الملـک  نیام شود یجا را بفرستید بیاید طهران قرار کار داده شود. معلوم ماي مباشر آنواگذارید و بنّ

الممالـک   آقـاي مسـتوفی  « ).129: همان( »شاءاهللا از پیش نخواهد برد ولی ان ؛خیلی سخت ایستاده

 ؛خواسـتند بسـازند   سـرا و دکـاکین مـی    یک قسمت از جادۀ حضرت عبدالعظیم را گرفته، کـاروان 

قدري هم ساخته بودند. دیروز قدغن کردم مستحفظین مانع شوند، نزاع شده بود. بـه جنـاب آقـا    

ی هـم راضـی   توفکند و مسـ  با جناب آقا مذاکره می مهندس ).231ـ230 :همان( »اط�ع داده بودند

ابوطالـب تفصـیل را حـالی      از رفـتن حـاجی   خدمت آقا، قبـل  يرو ین مبسیار خوب ا�«شود.  می

گذاري. رفتم خدمت آقـا و تفصـیل را عـرض کـردم، خیلـی اظهـار        ت بر سرشان میکنی و منّ می

  ).231: همان( »ین خدمت تو را منظور خواهیم داشتالتفات فرمودند و فرمودند ا
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که مهنـدس هـم    هسازي در ایران بود سازي یکی از مشک�ت راه انسانی براي راهتأمین نیروي 

جـات بـه    محمدحسن نداد، عذر آورد همۀ عمله  وجه قبوضات را حاجی« :است  دهکر بدان اشاره

دانم چه وضع است، خداوند مـا را آسـوده    اند، همگی را تنخواه داده، روانه کردم. نمی شهر ریخته

خانۀ فردوسیه به طهـران رفـت    اي کالسکهاستاد حسین کاشی بنّ« ).218: همان( »کرد خوب بود می

: همـان ( »شـود  خرمن است، عمله مشکل پیـدا مـی  . فصل درو و اوردیجات از طهران ب بلکه عمله

175.(  

رونـد سـاخت آن    باعث کندي درقم - تهرانمقاومت مردم محلی دربرابر احداث جادۀ جدید 

برابـر   که خودشان حکم به اجراي راه جدید داده بودند اما دراین وجود مقامات با�تر نیز با .شد می

مقاومـت نشـان   شـدند از خـود    احـداث راه جدیـد متضـرر مـی     ۀواسـط  تقاضاهاي مردمی که بـه 

السلطان آوردند که البتـه جـاده، همـان     عصر حضرات کهریزکی حکمی از جناب امین« :دادند نمی

شـود روزنامـۀ دیـروزي مـا      جات را اَزسرِ جادۀ جدید بردارید، معلوم می جادۀ قدیم باشد و عمله

ها سخت ایستادند که اآلن باید دست از کار بردارید و من حکم کـردم کـار    نرسیده بود. کهریزکی

نایب اسـمعیل را سـوار کـرده، بـه طهـران فرسـتادم کـه تفصـیل را خـدمت جنـاب           کنند. فوري 

حـا� کـه    :السلطان عرض کند، به فاصلۀ نیم ساعت جواب روزنامۀ ما رسـید، نوشـته بودنـد    امین

 :همـان ( »ایـد پـول زراعـت کهریزکـی را بدهیـد و قـبض گرفتـه، بفرسـتید         چنین ص�ح دانسـته 

  ).127ـ126

کارها منوط به وي  ۀکه هماما از این ،السلطان رابطۀ خوبی داشت امین که با  وجودي مهندس با

 کـرد.  السلطان دستوري بدهـد انتقـاد مـی    ماند تا امین بود و کارهاي ساخت راه هم چندین روز می

فروشی کار و خدمات توسط افراد و پیمانکـاران   گراناز یکی از انتقادهاي مهندس،  ).284: همان(

 هـا  ابـان یکشـی خ  امروز صبح به حضور همایونی شرفیاب شده، درباب کارخانۀ گاز و چـراغ « :بود

قدر ده دقیقه تنها در فقرۀ بازدید مخـارج،   وگو کردیم. بعد استدعاي عرض محرمانه کرده، به گفت

بیسـت هـزار    ؛حضوراً خلوت عرض کردم. ده هزار تومان اضافه برآورد کـرده بـود جهانگیرخـان   

 »فرمودنـد  دسـتخط مشروط به  .دید او را خودم به ده هزار تومان عرض کردم قبول دارمتومان باز

نویسـی و   یکی از مشک�ت کارهاي عمرانی فقدان نقدینگی بود که افراد را به برات ).287: همان(

مجبـور   بـار دادنـد. مهنـدس یـک     جاي پول نقد، جـنس مـی   افکند و حتی گاهی به دادن می حواله

 م تحویلی را آرد کند و در قم نان بپزد و به مـردم بفروشـد تـا پـول فـراهم سـازد.      تا گند شود می

پولی امروز به فریاد  جات هم از بی عمله« :شد علت نبود پول کار تعطیل می گاهی به). 296: همان(
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  ).261: همان( »سازي کشیدند آمدند، دست از کار جاده

هرچه تنخـواه از مـن   : «است  تهاز فساد سخن گف ،جاي خاطرات روزانۀ خود در جاي مهندس

صـبح  « ).303: همـان ( »گذارند و بدنامی براي من می دهند یجات نم خورند، به عمله گیرند، می می

معلوم کردم که مشهدي عابد از گچ و آهکی که براي پل آبکند حواله گرفته بـود شـانزده خـروار    

هـا   کار پل شور خیلی خراب بود؛ پدرسـوخته « ).146: همان( »آهک و پنج خروار گچ تقلب کرده

  ).271: همان( »زیاد خرابکاري کرده بودند

  مسائل اجتماعیب. 

  وهوا گزارش آبـ 

 او). 65و  9 :همـان ( اسـت   دهوهوا را هـم آور  وضعیت آب ،ۀ خودمهندس در خاطرات روزان

باغ و عمـارت حکـیم    ،اتفاق  صرف چاي بهاز   پس: «است  دهها را هم آور و خیابان ها موقعیت باغ

عیسی وزیـر کـه هـر سـه       السلطان و باغ میرزا جناب امین منشیِ خانْ اهللا فضل  طولوزان و باغ میرزا

نویسـد:   کشـی در قـزوین مـی    دربـارۀ خیابـان   ).23 :همـان ( »خانه ما هستند گردش کـردیم  جنب

آن سـمت از  راهی بـودیم کـه خیابـان از     داکردنیخان و جمعی در شهر قزوین مشغول پ سلیمان«

راهی پیدا کـردیم کـه    ا�مر یک که خرابی زیاد به رعیت وارد آید. عاقبتشهر خارج شود بدون این

ـ  که به خانه و دکاکین مردم می [اي]رود، خرابی از شش ذرع عرض از شهر بیرون می  یرساند جزئ

  ).67: همان( »فردا آقاباقر عمله سر کار بگذارداست. قرار شد 

  گاز تهران شدن چراغ تاریخ روشنـ 

تا سه ساعت شب کارخانـۀ گـاز    ]اوکتوبر 15/ لحراماإلحج ذي ۀغر/ عید نوروز 208[یکشنبه «

السـلطان ادارۀ   امـین  ).213: همـان ( »ها را روشن کردیم، بسـیار خـوب سـوخت    بودم. تمام چراغ

گـاز از نحـوۀ    به این جهـت جزئیـات چـراغ    ).227 :همان( گاز را به مهندس سپرد. کارخانۀ چراغ

 :همـان ( اسـت   دهگاز در کتـاب آمـ   ها و نیز حراست از چراغ ها و چگونگی کشیدن لوله تأمین لوله

گاز حرم حضرت معصـومه در شـهر قـم و     ایجاد کارخانۀ چراغ همچنین السلطان نیام ).289ـ286

هـاي   گزارش مهندس از وضـع کوچـه   ).353و  99 :همان( کردبه مهندس واگذار را ایجاد صحن 

 :همـان ( »اي گل است که قـوۀ حرکـت نیسـت    کوچه اندازه«جالب است:  ،شهر قم در دورۀ قاجار

  ).253 :همان( »اي گل است که مافوق آن متصور نیست اندازه ها به کوچه« ).252

  گزارش دزديـ 

شیوع رسیده، روز روشن، اول شب خانۀ مردم را بـه جهـاز خـالی     حد  دزدي در تجریش به«
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  دهحسابی در هیچ نقطۀ خاك دیـده نشـ   گونه بی مال نیست. تا امروز این کسی صاحب کنند. هیچ می

قلیان نقره و یـک سـرداري و یـک قبـا و      داداش رفته یک سرِ دزد منزل خان« ).35: همان( »است

مهنـدس از   ).37 :همـان ( »ته باشد باید از بیرونـی بـرده باشـد   ، اگر حقیقت داشاست  دهارخالق بر

 :همـان ( است  دهکر ویژه تجاوز به کودکان نیز در خاطرات خود یاد فساد اخ�قی در دورۀ قاجار به

170.(  

  نشینی بستـ 

جـاي   مهندس در جـاي  .نشینی بود هاي مانع اجراي عدالت در دورۀ قاجار بست یکی از سنت

که چگونه خاطیان با استفاده از این سـنت   دهد میو نشان  کند می اشاره موضوعاین خاطراتش به 

، 277، 249، 244، 132، 118 :همـان ( گذاشـتند  کردند و امور را مختل می از زیر مجازات فرار می

 ).307و  303، 301

بیک بـرادرش   امروز محمودبیک و ابوطالب ]ژوایله 31/ رمضان 25/ عید نوروز 133[شنبه  سه«

ها را بیاورد، نیامدند. تنخواه نقـد مـا حوالـۀ     به آستانۀ حضرت بستی شدند. هرکس را فرستادم آن

را در منزل خـود   ها کلی کار ما لنگ شود. بعداز افطار آن به بست بنشینند، به اگر ها است. دیدم آن

ت بگیـرم،  ها در گـرفتن تنخـواه سـخ    که مبادا من به آن جویی کردم، از ترس اینخواسته، خیلی دل

  ).304: همان( »محض اطمینان او یک پالتو ماهوت به محمود بیک خلعت دادم

  حشراتـ 

شناسـان   که این اط�عـات بـراي زیسـت    است  دهبر مهندس در خاطرات خود از حشرات نام

سـپیل   .جنگل مازندران در فصل تابستان سپیل دارد« ).171و  166، 51 :همان( تواند مفید باشد می

 »تـر...  از زنبـور زرد تنـدتر و زننـده    تـر  کیـ ها مگس بزرگی است از خـرمگس بار  اصط�ح این به

  ).55ـ54 :همان(

فـردي  مهنـدس  زیـرا   است؛سندپژوهان  يخوب برا یالممالک منبع مهندس روزنامۀ خاطرات

دریافـت   و ایـن  اسـت   تهگرف و دولت پول می رو باید دائماً از دربا هدرگیر در کارهاي اجرایی بود

خـوبی در   کـه مهنـدس بـه    اسـت   دهیند اداري بـو اپول نقد و نیز جنس و یا برات نیازمند انجام فر

هـاي جـنس قـم و سـاوه بـا نقـدي آن دو        ملفوفۀ فرمان« :است  دهتوضیح داآن را خاطرات خود 

  ).221: انهم( »بروات به صحۀ مبارك رسیده، دادم دفتري کنند« ).192: همان( »و�یت را گرفتم

  مسائل سیاسیج. 

  دهنکـاتی را آور  ،ها هـم  مهندس در خاطرات خود دربارۀ مسائل سیاسی و آمدوشد صدراعظم
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هـا   شـد، ایـن   آقـا  الملک از کارهاي مرجوعی معزول شد. تمام کارها رجوع به جناب امین: «است

  ».سا�ر است همه تهیۀ رو[ي] کار آمدن سپه

هـا نیـز از خـدمات و تخصـص او      هـا داشـت و آن   خـارجی الممالک ارتباط خوبی با  مهندس

گرفتنـد تـا خـط     اوهـا نقشـۀ راه جدیـد را از     انگلیسـی  ،با ایجاد راه جدید قـم  .کردند استفاده می

 خانـه را بـا   و نیـز محـل احـداث تلگـراف    ) 161: همـان ( راه جدید احـداث کننـد   تلگراف را در

 ).263: همان( الممالک تعیین کردند نمایی مهندسراه

: همـان ( سـد سـاروجی گزنـک    دربارۀهاي خود اط�عات محلی خوبی  مهندس در یادداشت

شده در  هاي کشف لسفا ،)127و  150 :همان( آن ۀخان ۀ راه قم و کالسکهمهمانخانگذاري  نام ).48

 هاي محلـی  و نیز درگیري )143: همان( آباد خالصه قنات حکیم )130همان، ص( مسیر احداث راه

 شاط�عـات  ، دهبـو  دقیـق و آگـاه   يکه درخور توجه است و چـون فـرد   کند بیان می )256: همان(

  درخور استناد و استفادۀ محققان و مورخان است.

  

  ها نوشت پی

پویـان،  کیلومتري شمال غربی کاشان (اکبـري و   43) روستایی دشتی و معتدل خشک در Borzabadبرزآباد ( .1

1385: 57.(  

  .156: 1372سرمد،  .2

3. Dieppe 

4. Rouen 

5. St Louis 

6. Polytechnique 

7. Gerono et Terquem 

8. Officier de l'instruction publique 

 شده. آراسته ،زیورداده ،نهاده /: اکلیلmokallalمکلل / .9

شـاه تـألیف    ق ذکر کرده که این کتاب را در زمان سـلطنت مظفرالـدین  1320تاریخ  مهندس در یادداشتی به. 10

 .)5 پیوست(نک:  است  دهکر

 بزرگان. ،/: مهترانsanādidصنادید / .11

صورتی کـه اینجـا    در است  دهخانم متولد ش الدین از زنی به نام نوابه که امیر ج�لدر متن کتاب اشاره شده  .12

  خانم بوده است. خانم نوابه شاید نام دیگر بایسته .اي به نوابه خانم نشده است اشاره

الدین داشته که قبل از او فـوت کـرده اسـت و     هاي خود آورده که پسري به نام ج�ل مهندس در یادداشت .13

الـدین مهنـدس الممالـک دوم باشـد      احتما� مهندس نام این پسر را روي فرزند بعدي خود که همین امیرج�ل
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  گذاشته است.

  الدین صحیح است. سیف .14

  دهیم). (ما نیکوکاران را چنین پاداش می »نَیالْمحسن يإِنَّا کَذَٰلک نَجزِ«صافات:   سورۀ 80  اشاره به آیۀ .15

(و این گونه گنهکاران (متکبر) را مجـازات   »نَیالْمجرِم يوکَذَٰلک نَجزِ«اعراف:   سورۀ 40 اشاره به انتهاي آیۀ  .16

  سخت خواهیم کرد).

ها و زمین (و از قبضۀ قدرت الهـی)   توانید از اطراف آسمان اگر می سورۀ الرحمن: اي گروه جنّ و انس، 33آیۀ  .17

  بیرون شوید، بیرون شوید (ولی این خیال محالی است زیرا) هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد.

 .شیمی .18

 .برج یزید .19

 .آن و عکس امامزادهچنار معروف  .20

اي  و تپـه  امـامزاده سـرا،   ب�غ است کـه کـاروان   امام از روستاهاي قدیمی شهرستان ساوج امام و یا ینگی ینگه .21

 تاریخی دارد.

  

   منابع

 .امیرکبیر :تهران ،کوشش ایرج افشار به ،خاطرات ۀروزنام، 1389 ،خان محمدحسن ،اعتمادالسلطنه .1

تهـران:   ،با تصحیح منصوره اتحادیه و سیروس سـعدوندیان  ،التواریخ  افضل ،1361 ،الملک، غ�محسین افضل .2

  تاریخ ایران. نشر

  تهران: بنیاد فرهنگ کاشان. ،فرهنگ جغرافیایی کاشان در »برزآباد«مدخل  ،1385 ،ناصرپویان،  و اکبري، هادي .3

 تهران: عطار. ،5چ ،یحیی اتیح ،1371 ،آبادي، یحیی دولت .4

  تهران: دانشگاه تهران. ،5چ ،فروشی محمد فره ترجمۀ علی ،شوشایران، کلده و  ،1371 ،دیو�فوا، ژان .5

  .کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: اساطیر به ،هالسلطن نیع روزنامۀ خاطرات ،میرزا سالور، قهرمان .6

  تهران: چاپخانۀ بانک ملی ایران. ،1914ـ1918 ایران در جنگ بزرگ ،1345، سپهر، احمدعلی .7

  تهران: چاپ و نشر بنیاد. ،ۀ قاجاریه)دوراعزام محصل به خارج از کشور (در  ،1372 ،سرمد، غ�معلی .8

از:  22/10/1397تــاریخ بازیــابی  ،رســانی کتابــداري و اطــ�ع المعــارف ةدائــردر  »نقشــه«، طــاهري، طــاهره .9

portal.nlai.ir/daka/20pages/.aspx 
  .: ناشر مستوفیتهران ،ظهیرالدوله همراه مظفرالدین شاه به فرنگستان ۀسفرنام ،1371 ،، علیظهیرالدوله .10

 .نیزم رانیفرهنگ ادر  »خاندان غفاري کاشان ۀشجر« ،1385 ،اص�ن ،غفاري .11

 .، قم: مطبعه مهرتربت پاکان ،1335 ،مدرسی طباطبایی، حسین .12

  .، تهران: زوار5، چزندگانی من شرح ،1384مستوفی، عبداهللا،  .13

 راثیم تهران: ،کوشش عبدالحسین نوائی  به ،مظفري  الوقایع  مرآت، 1386 ،خان نیعبدالحس المورخین، ملک .14

  مکتوب.
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  ه ب ،الدوله شـقاقی)  خان ممتحن نامه میرزامهدي (زندگی خاطراتالدوله  ممتحن ،1353، مهدي، الدوله ممتحن .15

  .ریرکبیامتهران:  ،ی اق ق ش ان خ  ی ل ق ن ی س ح  ش وش ک

سازمان اسـناد و   ،الممالک غفاري روزنامۀ خاطرات مهندسخطی  نسخۀ ،غفاري میرزا نظام الممالک مهندس .16

  .36884شمارۀ نسخه  ،ي خطی و نادرها کتابمخزن ادارۀ کل  ،کتابخانۀ ملی ایران

  تهران: تیراژه. ،عراق عجم ۀسفرنام ،1362 ،قاجار شاه نیناصرالد .17

تهـران:   ،به کوشـش فاطمـه قاضـیها    ،)ق1309ـ1266به قم ( شاه نیناصرالدسفرهاي  ،1381 ،شاه ناصرالدین .18

 پژوهشکده اسناد.

  تهران: زوار. ،6چ ،خاطرات و خطرات ،1385 ،هدایت، مهدیقلی .19

  .60ـ54): 8ـ7( پرورش و  آموزش ،»الممالک وزیر علوم الدین مهندس میرزا نظام« ،1346، یغمایی اقبال .20

  

  ها پیوست

  
  الممالک براي آجودان حضوري ولیعهد مظفرالدین میرزا مهندس: حکم اعطایی به 1پیوست 
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  : حکم آجودان حضوري مهندس2پیوست 
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  ق1311الممالک در  : فرمان اعطاي تمثال درجۀ اول به مهندس3پیوست 
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  شیها کتاب: یادداشت مهندس در نسخۀ اهدایی به شاه دربارۀ تعداد 4 پیوست
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  ذکر کرده که این کتاب را  ق1320: مهندس در یادداشتی به تاریخ 5 پیوست

  کرده است. فیتألشاه  سلطنت مظفرالدین در زمان
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 شیها کتاب: یادداشت مهندس دربارۀ تعداد 6پیوست 

  
  : پیشنهاد مهندس دربارۀ نوشتن اعداد از راست به چپ7پیوست 
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  الممالک تصویر مهندس


