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یسمشریم میرم

ت
مریم میرشمسی

ّ
ّ
فارسی ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا
عضو هیئت مؤلفان لغتنامۀ بزرگ
m_mirshamsi85@yahoo.com

ّ
این نوشته ،بهجز بخش ّ
اول که به تاریخ تولد دهخدا
اختصاص دارد ،بیشتر مربوط به دهههای سوم و چهارم
زندگی اوست.

دهخدا زندگینامهای خودنوشت دارد که بخشی  از
آگاهیهای امروز ما بر پایۀ آن است ،ولی بسیار مختصر و
فاقد جزئیّات است و فقط دربردارندۀ مطالبی  دربارۀ
1
خانواده ،دوران کودکی  و بخشی  از تحصیالت اوست.
ّ
ّ
ّ
محمد معین در مقدمۀ مجموعۀ اشعار دهخدا و مقدمۀ
لغتنامۀ دهخدا ،شرح حالی از دهخدا فراهم کرد .پس از
ّ
ّ
او محمد دبیرسیاقی در مقدمۀ آثار دهخدا (دیوان ،مقاالت و
ّ
گزیدهها) ،تکملۀ مقدمۀ لغتنامۀ دهخدا و دانشنامهها به
تکمیل زندگینامۀ دهخدا پرداخت .ایرج افشار نیز با
بازیابی و انتشار نامهها و اسنادی از دهخدا ،جزئیّات مهمی 
از زندگی سیاسی او را به دست داد .همچنین ولیهللا درودیان
با کتابشناسی دهخدا و آثار دیگرش ،راه را برای پژوهشهای
بعدی دربارۀ دهخدا هموار ساخت.
مقالۀ حاضر  بخش کوچکی  از کتاب دردستانتشار
تاریخچۀ لغتنامۀ دهخدا است .نوشته حاضر زندگینامۀ
ّ
دهخدا نیست ،بلکه دربردارندۀ اطالعاتی مستند از زندگی 
دهخداست که برخی از دانستهها و آگاهیهای پیشین را  
کاملتر یا شبههناک یا نقض میکند .هر جا پای اسناد به
میان بیاید ،مکانها و زمانها و اشخاص و وقایع دقیق و
واضح میشوند و بسیاری از مطالبی که ّ
قصهوار از منبعی 
به منبع دیگر نقل شد هاند ،رنگ میبازند و از اعتبار میافتند.

 .1تاریخ تولّد دهخدا

تاریخ والدت دهخدا را 1297ق نوشتهاند ،گاه با قید
ً
«حد ودا» و گاه بد ون آن 2و بر روی سنگ آرامگاهش و
ّ
جزوههای لغتنامه ،سال تولد او 1258ش ثبت شد هاست.
ّ
ّ
سه سند بهخط دهخدا در دست است که در آن به سال تولد
ّ
یا سن خود اشاره کردهاست.
سند نخست پرسشنامهای است که دهخدا برای
ٰ
االولی
استخدام در وزارت عدلیه در تاریخ  9جمادی
1330ق ( 6اردیبهشت 1291ش) پر کرده ،و در آن سن خود را
 32سال نوشتهاست .با تفریق  32از  ،1330سال  1298به
دست میآید که با ّ
ّ
از ماه محرم،
توجه به شروع سال قمری
سال  1297هم میتواند صحیح باشد (رک .سند .)1
سند دوم اظهارنامۀ والدت اوست .دهخدا در اظهارنامۀ
والدت برای بلدیۀ تهران ،که با گواهی دو شاهد در سال
ّ
ّ
1305ش تنظیم شده ،سن خود را  46و سال تولد خود را
1259ش نوشتهاست (رک .سند.)2
 .2رک .معین372 :1377 ،؛ دبیرسیاقی1358 ،الف :سیوچهار؛ درودیان،
1 :1378؛ عابدی 87 :1379 ،و...

 .1رک .دبیرسیاقی1358 ،ب :پنج – شش.
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ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

نویافته هایی از زندگیت
علّمه علی اکبر دهخدا

یسمشریم میرم

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

سند سوم را حسن رهآورد 3،یکی از دستیاران دهخدا ،در
مجموعۀ رهآور ِد حسن آوردهاست .در آن سند دهخدا ،به
ّ
خط خود ،سال والدت خویش را 1304ق (1266ش)
نوشتهاست و این یعنی هفت یا هشت سال کوچکتر؛ به
ً ّ
نظر میرسد دهخدا سهوا سنش را کمتر نوشتهباشد .رهآورد
ّ
طی سالها مجموعهای از شرححال د هها نفر از ادیبان و
ّ
فضال را به خط خودشان ،در قالب پرسشنامه ،گرد آورد .به
احتمال زیاد دهخدا این پرسشنامه را در حد ود سال 1319
پر کردهاست ،زیرا در ذیل آثار چاپشد ه نوشته« :لغتنامۀ
فارسی تا  358صفحه» .میدانیم در سال  1313وزارت
معارف برای چاپ لغتنامه قراردادی با دهخدا بست که
حاصل آن چاپ حرف «آ» و بخشی از «الف» (آ – ابوریحان)
ُ
با عنوان «فرهنگ فارسی» بود ،اما کار انتشار بهسبب کندی
ّ
کار چاپخانۀ بانک ملی و کشیده شدن دامنۀ جنگ جهانی 
دوم به ایران ادامه نیافت 4.به هر حال این سند را برای سال
ّ
تولدش نمیتوان مالک قرار داد ،زیرا با هیچ یک از
تاریخهای بعدی همخوانی ندارد (رک .سند.)3
ّ
بنا بر دو سند نخست ،تولد دهخدا را میتوان در تاریخ
1297یا 1298ق ،یعنی  1258یا 1259ش ،دانست.

(مستوفی)72/2 :1360 ،

از رفقای مدرسهای با آقای علیاكبر دهخدا از همان روز
ّ
اول مأنوس شدم ،زيرا ايشان با من قريبالسن بودند و مثل
من در خانه و بعد در مدرسههای آخوندی تحصيل كرده
بود( .همان)73/2 :
بنا بر  نوشتۀ نشریۀ تربیت (نقلشده ّ
توسط عبدهللا مستوفی)،
دهخدا امتحان سال ّ
اول را نداده و مدرسه را رها کرده و در
با محصالن دورۀ ْ
ّ
سوم
ربیعالثانی 1320ق (مردادماه ،)1281
امتحان سال ّ
اول را داد هاست 6.همچنین بنا بر سندی از
ِ
ِ
اسناد مدرسۀ سیاسی ،عبدهللا مستوفی بههمراه هفت تن از
دیگر  همکالسهایش در سال 1321ق (= 1282ش) از
مدرسۀ سیاسی دیپلم گرفتهاست .ادارۀ تعلیمات عمومی از
التحصیلی دیپلمههای
مدرسۀ سیاسی اسامی و سال فارغ
ِ
دورۀ ّ
اول و دوم آن مدرسه را استعالم کرده و خود دهخدا
بهعنوان رئیس مدرسۀ سیاسی در سال 1307ش جواب این
استعالم را نوشته و امضا کردهاست .نام دهخدا در میان
اسامی هیچ کدام از این دو دوره نیست ،ولی اسم میرزا
اول فهرست دورۀ ّ
عبدهللاخان مستوفی  در ّ
اول ،یعنی 
فارغالتحصیالن 1321ق به چشم میخورد (رک .سند .)4
در سندی که حسن رهآورد منتشر کرده ،دهخدا سابقۀ
تحصیالت خود را بهاختصار چنین نوشتهاست:

 .2تحصیل در مدرسۀ سیاسی و سفر به اروپا
دهخدا در بیستسالگی برای تحصیل در مدارس جدید ،در
ّ
اولین آزمون مدرسۀ سیاسی 5پذیرفتهشد .عبدهللا مستوفی،
همکالس او در این مدرسه ،دربارۀ این دوران نوشتهاست:

پیش طلبههای قدیم صرف ،نحو ،فقه ،اصول ،منطق ،کالم،
ِ
فلسفه ،معانی و بیان و غیره ،بهاستثنای سه ماه آخر دورۀ
مدرسۀ سیاسی ،درسهای آزاد در دو سفر فرنگی و پنجاه
سال مطالعه( .رک .سند )3

صبح روز بعد ساعت ّ
اول درس فرانسه بود .اختالف قوۀ
شاگردان در اين درس خيلی زياد بود ،بعضی مثل من و
ّ
ميرزا اسداللهخان بهنام الفبای فرانسه را هم نمیشناختيم.
ّ
بعضی ديگر مثل سيفاللهخان كه انگليسی خوانده بود و
ميرزا علیاكبرخان (دهخدا) و ميرزا جعفرخان قدری جلو
رفته و خواندن و نوشتن و تركيب حروف را میدانستند.

از عبارت نهچندان روشن دهخدا دربارۀ تحصیالتش در
مدرسۀ سیاسی ،معلوم میشود که او دورۀ مدرسۀ سیاسی 
را تمام نکرده و سه ماه مانده به پایان دورۀ مدرسۀ سیاسی،
ّ
که در آن سالها چهارساله بوده ،آن را رها کردهاست .علت
آن را هم میتوان حدس زد :موقعیّت خوبی که برای سفر به
اروپا به او پیشنهاد شده بود هاست.
در شرح حالهای دهخدا نوشتهاند که او پس از اتمام
دورۀ مدرسۀ سیاسی ،به خدمت وزارت خارجه درآمده و

 .3حسن رهآورد ( )1391-1294از  1318به جمع معدود دستیاران دهخدا پیوست.
 .4دبیرسیاقی.432 :1377 ،
ً
« .5مدرسۀ سیاسی» (بعدا «مدرسۀ علوم سیاسی») در  15شعبان 1317ق (  16آذر
ّ
ّ
1278ش) به فرمان مظفرالدینشاه ،با همت و مدیریت میرزا حسنخان
مشیرالملک (مشیرالد وله پیرنیا) برای تربیت اعضای وزارت امور خارجه
تأسیس شد .این مدرسه در سال 1306ش با مدرسۀ حقوق ادغام و ادارۀ آن
ّ
 معارف محول شد .در سال  1313با تأسیس دانشگاه تهران ،این
به وزارت
مدرسه به دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ارتقا یافت .برای آگاهی بیشتر از
تاریخچۀ این مدرسه رک .پهلوان.107 – 3 :1383 ،

 .6رک .مستوفی ،79 /2 :1360 ،پانوشت .ماجرای دو سال ترک تحصیل دهخدا
و ذکر آن در روزنامۀ تربیت را پیشتر نوشتهاند؛ رک .عابدی.90–89 :1379 ،
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پس از تمام کردن مدرسه در نزد میرزا ابراهیمخان
ّ
معاونالد ولۀ کاشی مدتی امرار وقت کرد و به همراهی او
به بالکان مسافرت کرد و گویا از آنجا نیز به ُرم رفت و
ّ
بهعنوان منشیگری معاونالد وله مدتی در آنجا بود .پس از
مسافرت ُرم به بادکوبه آمد و بعد از چند ماهی به رشت
مسافرت کرد و این موقع مصادف بود با سال  ۱۳۲۳و
ابتدای آزادی در ایران .بهواسطۀ شوق زیادی که به این
ّ
امورات داشت ،به طهران آمد و در سال  ۱۳۲۵به اتفاق
مرحوم میرزا جهانگیرخان شیرازی معروف مدیر  صور
اسرافیل و سرمایۀ میرزا قاسمخان تبریزی روزنامۀ صور
اسرافیل را تأسیس کردند( .علوی)۷۹ – ۷۸ :1363 ،

از این قول برمیآید که دهخدا در راه بازگشت از اروپا چند
ماهی  را نیز در بادکوبه (باکو) و رشت به سر  بردهاست.
بنابراین ،از دو حدس پیشگفته حدس دوم را میتوان
محتملتر دانست ،زیرا بازۀ زمانی بیشتری برای ّ
فعالیتها
و سفرهای گفتهشده دارد.
برخالف
تقیزاده در شرح حالی که برای دهخدا نوشته،
ِ
دیگر شرححالنویسان ،دورۀ اقامت او را در اروپا طوالنی 
ندانستهاست:
ّ
مدت اقامت آن مرحوم در آنجا به اینجانب درست معلوم
ً
ً
نیست ،ولی ظاهرا طولی نکشید ،و ظاهرا بر اثر بعضی 
نامالیمات (که قصۀ بسیار خوشمزهای از آن از بیان خود
آن مرحوم به نگارنده حکایت شده) مرحوم مشارالیه به
ایران برگشت( .تقیزاده)387 :1377 ،

قصۀ خوشمزهای را که تقیزاده دربارۀ بازگشت دهخدا از
اروپا از آن یاد کرده ،رعدی آذرخشی در قالب خاطرهای از
قول دهخدا نقل کردهاست:

ّ
 .7میرزا ابراهیمخان غفاری (1298 – 1238ش) ،ازجملۀ وزرا و سیاستمداران
دورۀ قاجار ،در سالهای 1285–1280ش وزیرمختار دول بالکان
بود هاست.
 .8رک .معین374–373 :1377 ،؛ دبیرسیاقی1358 ،ب :هشت؛ درودیان،
8 :1383؛ سلیمانی15 :1379 ،؛ عابدی 90 :1379 ،و...
 .9دربارۀ درخشش دهخدا در مدرسۀ سیاسی نقل شده که در درس ادبیات
ّ
دستیار محمدحسین  فروغی (ذکاءالملک ّاول) بوده و گاه بهجای او تدریس
ّ
میکردهاست .همچنین محمدحسین ّفروغی در همان گزارشی که از سومین
سالگرد تأسیس مدرسۀ سیاسی در مجلۀ تربیت نوشته ،از مقالۀ دهخدا دربارۀ
تاریخ قدیم ایران تمجید کردهاست (رک .مستوفی ،78 /2 :1360 ،پانوشت).
 .10چنین امری امکان داشتهاست (رک .پهلوان.)21 :1383 ،
 .11رک .پهلوان.96 – 90 :1383 ،

میگفت یک روز صبح زود مرا از خواب بیدار کردند و
ً
گفتند فورا لباس بپوش و بقچۀ حمام آقای سفیر  (یا
وزیرمختار؟) را به حمام ببر ،و در برابر امتناع و اعتراضم 
ّ
سفارت محول
گفتند این کار تا کنون به عهدۀ فالن مستخدم
بوده و چون او رفتهاست ،آقای سفیر فرمودهاند که از این به
بعد این وظیفه را شما انجام بدهید .کشمکشی که میان من
و رئیس مأموریت در این خصوص پیش آمد ،یکی  از
موجبات خاتمۀ مأموریتم بود( .رعدی آذرخشی)387 :1370 ،
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همراهِ معاونالد ولۀ غفاری 7،سفیر ایران در بالکان ،بهعنوان
منشی او به اروپا رفته و دو سال در اروپا و بیشتر در وین
و بخارست بوده و در آنجا زبان فرانسهاش را تکمیل کرده
8
و با دانشها و فنون جدید آشنا شد هاست.
اگر دهخدا دورۀ مدرسه را تمام میکرد ،میبایست دو
سال پس از مستوفی ،یعنی در تابستان 1323ق (= 128۴ش)
ّ
با محصالن دورۀ سوم از مدرسۀ سیاسی  فارغالتحصیل
میشد .این در حالی است که در همۀ منابع نوشتهاند که
ّ
سفر او همراه معاونالد ولۀ غفاری به وین و بخارست دو
سال طول کشیده و مقارن با آغاز جنبش مشروطیت ،یعنی 
زمستان 1284ش به ایران بازگشتهاست .دو حدس میتوان
ّ
زدّ :اول اینکه منشیگری و همراهی با معاونالد ولۀ غفاری،
پیش از اتمام دورۀ تحصیلش (سه ماه پیشتر) ،در اوایل
1284ش به او پیشنهاد شده و او چنین فرصتی  را مغتنم 
دانسته و مدرسه را رها کرده و راهی اروپا شد هباشد و مدتی 
ً
سال گفتهشده ،مثال یک سال ،در آنجا
کوتاهتر  از دو
ِ
ماند هباشد .دیگر اینکه دهخدا پس از ترک تحصیل و
حضور دوبارهاش در دورۀ سوم مدرسۀ سیاسی ،بهدلیل
ّ
دانش و اطالعاتی که داشته 9،در یک سال تحصیلی دو
کالس را خواندهباشد 10،یعنی  در سال تحصیلی  -1281
1282ش سال دوم و سوم را با هم  خواندهباشد؛ در این
صورت میتوان تاریخ رفتن او را به اروپا به اوایل 1283ش
ّ
رساند .به هر حال مسلم است که دهخدا دورۀ مدرسۀ سیاسی 
ّ
را به پایان نبرده و دیپلم آن را نگرفتهاست .این اطالع قطعی 
از نوشتۀ خودش برمیآید ،همچنین نامش در هیچ یک از
11
دورههای فارغالتحصیلی این مدرسه ثبت نشدهاست.

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

ابوالحسن علوی در سال 1336ق1297 /ش در شرح
حال دهخدا چنین نوشتهاست:

جستار

یسمشریم میرم

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

ّ
او محول شد (رک .سند  6و .)7
و سپس شغل دیگری به

به هر حال میدانیم دهخدا در رمضان  =( 132۴آبان )1285

برای مترجمی و منشیگری مسیو دوبوروک به خدمت حاج
امینالضرب درآمده 12،و میدانیم دهخدا زودتر از پایان
یافتن دورۀ سفارت  معاونالد وله (1285ش) با دلخوری به
ً
ایران بازگشتهاست .بنابراین ،احتماال بازگشت او در اواخر 
سال 1284ش یا  اوایل سال بعد ،یعنی 1285ش بود هاست.

مقام محترم کفالت وزارت عدلیه دامت اجالله/

چون درین مورد که تعدیل بودجۀ عدلیه در نظر است ،این
ّ
بنده /ادارۀ تفتیش را بهکلی  در درجۀ دوم احتیاجات
ً
وزارتخانه /میداند ،وجدانا انحالل آن را پیشنهاد آن مقام
محترم نموده /و از این رو بهموجب همین عریضه ،استعفای
ّ
خود را از روزی که /تعدیل کلی به عمل میآید ،تقدیم 
میکنم و ضمنا ً استدعا مینمایم /که در صورت ّ
تیسر به هر 
سرعتی  که ممکن است حقوق /عقبافتادۀ این بنده را
محاسبات عدلیه ایصال /دارد .چه احتیاج بکمال است و
بیکاری بعد هم /اعتبار استقراض را از میان میبرد.
العبد علیاکبر دهخدا

 .3مشاغل دهخدا پیش از پناه بردن َ
به محال بختیاری

میدانیم  دهخدا وقتی  هنوز در استانبول بود و از تبعید
بازنگشتهبود ،از سوی مردم کرمان به نمایندگی مجلس
ّ
ّ
در محرم 1328ق (اوایل بهمن
شورای ملی انتخاب شد .او
 )1288به ایران بازگشت .مردم کرمان برای قدردانی  از
حمایتهایی  که دهخدا در روزنامۀ صور اسرافیل از
کرمانیها  کردهبود 13،او را به نمایندگی خود برگزیدند .دورۀ
دوم مجلس شورا در در بهمنماه 1290ش زودتر از اتمام
دوره منحل شد 14.در این دوره دهخدا در چندین روزنامه،
ٰ
شوری (روزنامۀ حزب اعتدال) و
ازجمله روزنامۀ مجلس،
پیکار مقاالتی نوشت.
ٰ
االولی 1330ق (30
پس از آن ،دهخدا در  2جمادی
ّ
ّ
فروردین  )1291به ِس َمت مفتشی وزارت عدلیه معین شد (رک.
سند  )5و در آغاز کار پرسشنامهای پر کرد (رک .سند .)1

َ
ّ
ت
او در تاریخ  15ذیحجۀ  2۴( 1331آبان  )1292به ِسم ِ
سررشتهداری محاسبات عدلیه منصوب شد (رک .سند .)8

ّ
چون برای مرتب داشتن محاسبات عدلیه وجود یک نفر 
شخص محاسب امین کافی  الزم است و آقای میرزا
علیاکبرخان( /دهخدا) به حلیۀ امانت و دیانت آراسته و
در ّ
طی خدمات مرجوعه امتحانات حسنه داد هاست /،لهذا
به صد ور این حکم ِ وزارت عدلیۀ اعظم ،شغل سررشتهداری
ّ
الیه /محول و مرجوع
محاسبات عدلیه از این تاریخ به مشار
گردید که با کمال استظهار به وظایف مقررۀ شغل خود
رفتار و خداوند متعال را /در هر حال حاضر و ناظر بداند.
امضاء [اسدهللا]

در شرححالهایی که برای دهخدا نوشته شده ،اشتغال او
به ریاست دفتر (کابینۀ) وزارت  معارف را مربوط به دورۀ پس
از جنگ و بازگشت او َ
از محال بختیاری میدانند 15،در
صورتی  که اسناد و نامهها چنین نمیگویند .دهخدا در
اسفند  1293به ریاست دفتر (کابینۀ) معارف منصوب شد.
خبر این انتصاب را ملکالشعراء بهار در شمارۀ  42سال
چهارم نوبهار ،در تاریخ  15ربیع ّ
االول 1333ق ( 20اسفند
 )1293داده و او را اینگونه ستود هاست:

ما وزیر عدلیه پس از کسب رأی جناب مستشار عدلیه نظر 
ّ
به دستخط مورخۀ دهم شوال  1329مطابق  ۴ماه اکتبر 
 /1911راجع به مشکالت وزارت عدلیه ،جناب آقای
ّ
علیاکبرخان را به سمت مفتشی وزارت عدلیه تعیین و
ّ
انتخاب مینمائیم /که با کمال دقت و دیانت به انجام
وظایف مرجوعه پرداخته ،خدای متعال را شاهد و ناظر 
اعمال خود بداند.
امضاء  [محمود مشاورالملک]

او در سال 1292ش ،پس از به میان آمدن بحث تعدیل
بودجۀ عدلیه ،ضمن استعفا ،به رئیس عدلیه پیشنهاد انحالل
ادارۀ تفتیش را داد .استعفای او در  7آبان  1292پذیرفتهشد

آقای میرزا علیاکبرخان از فرزندان نجیب دانشور ایران
است .قلم آقای دهخدا را در عصر انقالب ایران اثراتی است
که از آفتاب روشنتر است .اگر تاریخ ادبی و روحی انقالب
ایران را بنویسند ،خواهند دید که یک بند برجسته آن را

 .12رک .افشار.110 :1399 ،
« .13مکتوب کرمان» ،ش ،3ص5- 4؛ «دفاع» و «خالصۀ مکتوب کرمان»،
ش ،6ص 6 – 2و...
 .14رک .نظری.366 :1390 ،

 .15رک .دبیرسیاقی1358 ،ب :نوزده؛ عابدی104 :1379 ،؛ سلیمانی:1379 ،
 ،85و. ...
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دهخدا در سال 1333ق (=  1293و 129۴ش) ریاست کابینۀ
(دفتر) وزارت  معارف را به عهده داشت (رک .سند  11 ،10و
ّ
جهانی اول و ورود نیروهای روس
 )12و در بحبوحۀ جنگ
ً
ّ
به تهران و امکان دستگیریاش ،در محرم 133۴ق ـ احتماال
به خواست خودش ـ به اراک (عراق عجم) منتقل و عهد هدار
ریاست معارف آنجا شد .هنگام بروز اغتشاشات بر اثر 
ّ
حضور نیروهای متفقین در آن نواحی ،بهقول خودش
«انقالبات در عراق» (اراک) ،به اصفهان رفت .شش سند و
نامه و چند خاطره و نقل قول از این دورۀ زندگی او در
ّ
دست است که تا حد ود زیادی خط سیر سفر او و وضع و
حال او را در این دوره نشان میدهد.
سند نخست نامهای است از دهخدا به حسن
ّ
مستوفیالممالک 17که در آرشیو ملی ایران نگهداری میشود
ّ
و حاکی  از آن است که دهخدا بهعلت شرایط بحرانی 
ّ
تهران ،بههمراه خانواد هاش از تهران رفته و مدت یک سال
و نیم در غربت به سر بردهاست .در این نامه ،دهخدا خواهان
آن شده که با خانواده به تهران بازگردد و اگر سزاوار عقوبت
ّ
ا متحمل شود .از متن نامه معلوم میشود که دورۀ
است ،آن ر
نخستوزیری مستوفیالممالک و صمصامالسلطنه 18نبوده
و دهخدا نامههای دیگری برای پادشاه وقت (احمدشاه) و
ّ
رئیس وزرا 19نوشتهاست .با شواهد بعدی مشخص میشود
که این نامه و ماجرای کوچ دادن خانواده مربوط به همان
مهاجرت گروهی آزادیخواهان و سیاسیون در آستانۀ ورود
ِ
20
قشون روس به تهران است  .میدانیم که در اثنای جنگ
ّ
جهانی اول و ورود نیروهای روسیه به شمال ایران و نزدیک
شدن به تهران ،جمعی از آزادیخواهان و ّ
فعاالن سیاسی که

ّ
ّ
تصدق حضور مبارک شوم ،خاطر مقدس را با شرح
ّ
بدبختی یک سال و نیمۀ خود مکدر /نمیخواهم .حضرت
آقای صمصامالسلطنه مقدار عمدۀ آن را مسبوق و
ُ
برگرداندن مشتی  اهل و
مستحضرند .حاال دیگر /از
ّ
متعلقین که بهواسطۀ یقین به تغییر اوضاع طهران ،روز/
ششم محرم سال گذشته حرکت دادم ،ناچارم و جز ّ
ّ
توسل
به ذات بندگان حضرت /اشرف و حضرت آقای
صمصامالسلطنه راهی  نمیدانم .عریضهای به خاکپای
ّ ّ
اعلیحضرت /اقدس ظلاللهی عرض کرده و شرحی هم 
خدمت حضرت آقای رئیسالوزراء /وقت معروض
داشتهام ،هر کدام که صالح بود با هر تغییری که در طرز/
ّ
الزم شد ،مقرر فرمایند که معمول شود .از مردن و
نگارش
ً
کشته شدن /خودم ابدا هراسی ندارم .برای دیدن زیر و
روی دنیا این مقدار کافی /و رسا بود و بهترین عالجی 
برای صدمات محتملۀ دنیای آتیۀ /ما همان مرگ است ،ولی 
ّ ً
اقل وظیفه و مسئولیّت /دربهدر کردن یک مشت زیردست
را /به عودت دادن آنها به مولد خودشان باید تمام کرد و
منتظر /کامل شدن تقدیر عمومی این مملکت یا سرنوشت
خصوصی /خود نشست .راههای ّ
توسل معمولۀ خیلی از/

 .16صدر هاشمی.147 /3 :1364 ،
 .17حسن مستوفی آشتیانی (1311–1253ش) ،دولتمرد دورۀ قاجار ،مستوفی 
دربار ناصری و مظفری ،وزیر جنگ و رئیس وزرا در دورههای مختلف.
 .18نجفقلیخان بختیاری (1309–1229ش) ،از سران ایل بختیاری که دو بار
عهد هدار ریاست وزرا در دورۀ احمدشاه بود هاست.
ً
 .19احتماال وثوقالد وله.
 .20برای اطمینان از انتساب این نامه به این دوره با استاد کاوه بیات مشورت
شد؛ او نیز آن را ،با ّ
توجه به شواهد و قرائن ،مربوط به همین دوره دانست.

 .21عابدی103 :1379 ،؛ باستانی پاریزی.226 :1356 ،
 .22باستانی پاریزی.242-241 :1356 ،
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 .4مهاجرت از تهران و پناه بردن به ایالت بختیاری

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

مشعشع دارد و آن بند ،بند قلم دهخداست.

مخالف روسیه و انگلیس و هواخواه آلمان و عثمانی بودند،
کمیتۀ مهاجرت تشکیل دادند و تهران را ترک کردند و برخی 
ّ
از ایشان مدتی در قم و اصفهان ماندند و سپس در کرمانشاه
ّ
حکومت ملی  تشکیل دادند .نام دهخدا نیز در شمار
مهاجرین ذکر شد هاست 21.همچنین میدانیم در  7محرم
133۴ق (=  23آبان  ،)129۴در پی حرکت قشون روس به
سمت تهران ،احمدشاه و دربار تصمیم  به ترک تهران و
انتقال پایتخت به اصفهان گرفتند .مشیرالد وله ،نخستوزیر 
وقت و برخی وزرای دیگر و سفرای روس و انگلیس ،شاه
را از این تصمیم منصرف کردند 22.مهاجرت گروهی 
آزادیخواهان و رجال سیاسی از تهران نیز در همین روزها
ّ
اتفاق افتاد هاست.
ّ
تاریخ ششم محرم اشاره کردهاست.
در این نامه دهخدا به
این نامه یک سال و نیم بعد از مهاجرتش ( 6محرم =133۴
 22آبان  )129۴نوشته شده و تاریخ تقریبی  آن را میتوان
اردیبهشت  1296دانست .این نامه نشان میدهد که
مهاجرت دهخدا بههمراه خانوادهاش بودهاست (رک .سند  .)9

جستار

یسمشریم میرم

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

بومتاشها 23را شنیده و میدانم ،ولی  به گمان /خودم
دخالت رئیسالوزراء یا وزارت  /امور خارجه دربارۀ گناه
ّ
تبعۀ مسمی به مذاکرات سیاسی /و ّ
توسل
وطنپرستی /یک
یک تبعۀ شقی  به دیگران /،موسوم به استیمان اجانب،
اقتفای به هزاران بیدرد و نمک دیگری بر جراحتهای
ّ
دل /هر صاحبدلی است .ذات مقدستان ممکن است در
هر مخالف /عودت این ناچیز بفرمایند آمدن به
جواب
ِ
طهران ،فرار عاصی  از شکنجه نمیباشد /بلکه قرب به
َ
سیاستگاه و نزدیکی به هر نکال و ِعقابی است.
العبد علیاکبر دهخدا

ادارۀ خزانهداری کل ( ۲۶قوس  26 =۱۳۳۴آبان )129۴
ّ
حوالۀ صادره در تحت نمرۀ  27656/109راجع به مقرری
ریاست کابینۀ وزارت جلیلۀ معارف به مبلغ ششصد تومان
ً
ًّ
که لفا ارسال میشود ،الزم است قدغن نمائید تلگرافا به
ادارۀ مالیۀ عراق به ّ
توسط آقای میرزا علیاکبرخان دهخدا
حواله نمایند.
مشارالملک ،وزارت مالیه
پس از آن نامۀ دهخدا به خزانهداری کل در دست است (رک.

سند  .)12متن این نامه ،بهتاریخ سوم ربیع ّ
االول 18 =133۴
دی  ،129۴چنین است:

پنج سند بعدی نشان میدهد دهخدا در 129۴ش همچنان
ریاست کابینۀ وزارت معارف را عهدهدار بودهاست و پس از
ً
آن ،احتماال قبل از مهاجرت ،برای ریاست ادارۀ معارف عراق
(اراک) مأموریت گرفته و بعد همراه خانواده به اراک رفتهاست.
احتمال هم دارد زودتر به اراک رفته و بعد به تهران برگشته و
خانوادهاش را همراه خود به اراک بردهباشد .این سندها
ّ
همچنین نشان میدهد که دهخدا پس از مهاجرت مدت
کوتاهی در اراک و سپس در اصفهان ساکن بودهاست.
نامۀ ّ
اول و دوم از وزیر مالیۀ وقت ،مشارالملک ،به ادارۀ
خزانهداری کل است که در آن دستور پرداخت ششصد
ّ
ّ
ری معوقۀ دهخدا در زمان ریاست دفتر وزارت
تومان مقر
ّ
معارف در اراک را صادر و مؤکد کردهاست .دو نامه پشت
سر همّ ،
اولی  25قوس (آذر) 133۴ق= 129۴ش که در آن
ًّ
دستور پرداخت داده شده و در دومی  حواله لفا ارسال
شد هاست (رک .سند  10و  .)11متن نامۀ ّ
اول چنین است:

آقای خزانهدار کل

این بنده که به سمت ریاست معارف عراق معیّن شد و به
کسری
آن طرف /رفته بودم ،قرار بود که مواجب چهار ماه و
ِ
ً
بنده را که /سابقا در وزارت  معارف داشتم ،حوالۀ عراق
ّ
فرمائید /تا مدتی که در عراق بودم ،حواله نرسید و چون
انقالبات /در شهر عراق پیش آمد ،به اصفهان آمدم .اینک
استدعا /میکنم که اگر حوالۀ عراق فرمود هاید ،بهفوریت به
پیشکار /مالیۀ عراق امر صادر فرمائید که این وجه را در
اصفهان /به ّ
توسط آقای سیّد قاسمخان شیرازی 24بد ون
دفعالوقت /به من برساند و اگر حوالۀ عراق نشد هاست/،
ّ
تمنا مینماید که به هر سرعتی که ممکن است حوالۀ /خود
میرزا قاسمخان شیرازی فرمائید /که در اصفهان به بنده
برسد .زیاده عرضی ندارد /،احترامات فائقۀ خود را تقدیم 
مینماید.
العبد علیاکبر دهخدا

از این نامه معلوم میشود که دهخدا در  18دی  129۴در
براثر انقالبات عراق (اراک) به
اصفهان بوده و تصریح کرده ِ
ّ
حقوق معوقۀ خود را در
اصفهان رفته و حال تقاضا دارد
اصفهان بگیرد.
ّ
نامۀ بعدی را رئیس مالیۀ عراق در تاریخ  26ربیعاالول
 11( 133۴دلو /بهمن  )129۴به ادارۀ خزانهداری کل نوشتهاست
(رک .سند :)13

مبلغ ششصد تومان که نصف آن سیصد تومان است،
ازبابت مقرری ریاست کابینۀ وزارت  معارف به موجب
ِ
یک طغرا /درخواست نمرۀ  37آن وزارت جلیله که به
تصدیق کمیسیون تطبیق حوالهجات رسیده و در ادارۀ
ً
ّ
محاسبات کل مالیه ضبط است ،تلگرافا /حواله نمائید
ادارۀ مالیۀ عراق در وجه آقای میرزا علیاکبرخان دهخدا
کارسازی نماید.
مشارالملک ،وزارت مالیه

خزانهداری کل

در جواب نمرۀ  32953در موضوع ششصد تومان میرزا
علیاکبرخان دهخدا عرض مینماید که قبل از رسید اجازۀ
ّ
ٌ
الیه مصمم شد که عازم اصفهان گردد و
 ،29921مشار
نمرۀ

متن نامۀ دوم چنین است:
 .23واژۀ «بومتاش» در لغتنامۀ دهخدا و دیگر فرهنگها ضبط نشد هاست .با

ّ
توجه به دو جزء آن ،بوم (سرزمین ،شهر)  +تاش (پسوند ترکی معادل «هم»
فارسی) معنی هموالیتی ،همشهری از آن مستفاد میشود.

 .24رئیس مالیۀ اصفهان ،رک .وحید دستگردی.112 :1307 ،
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جمعه  ۱۵رجب  28 =( ۱۳۳۴اردیبهشت )1295
سرداران از شلمزار 29رفتند .بعدازظهر میرزا علیاکبرخان
دهخدا که سه چهار ماه است در بختیاری آمده و در قریۀ
ّ
«هوشگان» 30منزل گرفته و مرتضیقلیخان 31متکفل
مخارج اوست ،وارد شد .از مالقات یکدیگر خرسند شده،
قسمتی از کتاب «سرگذشت اردشیر» را آن شب خواندم و
آن روز بینهایت تعریف و تمجید میکرد .میرزا عباسخان
یزدی از شنیدن آن اشعار بیاختیار شده لبهای مرا بوسه
داد( .وحید دستگردی)1۴1/1 :1307 ،

نامۀ بعدی را هم مشارالملک به ادارۀ خزانهداری کل
نوشتهاست ،در تاریخ  3حوت  3 =( 133۴اسفند 129۴؛ رک.
سند .)14
ادارۀ خزانهداری کل

در تاریخ  ۲۳برج قوس در ّ
طی نمرۀ ( )۱۰۹حوالۀ مبلغ
ّ
بابت مقرری /ریاست کابینۀ وزارت  معارف
ششصد تومان
در وجه آقای میرزا علیاکبرخان دهخدا صادر و /به آن اداره
ً
ارسال شد که تلگرافا به ادارۀ مالیۀ عراق تعلیمات دادهشود
مبلغ مزبور را /بهفوریّت در وجه آقای میرزا علیاکبرخان
کارسازی نماید /.از قرار مرقومۀ آقای اربابکیخسرو 26که
به وزارت  مالیه /رسیده ،معلوم میشود ادارۀ مالیۀ عراق
وجه حوالۀ ششصد تومان را هنوز به آقای دهخدا پرداخت
ننمود هاست /.لذا الزم است ادارۀ خزانهداری کل از تاریخ
صد ور این حواله به عهدۀ مالیۀ عراق /وزارت  مالیه را
ّ
مستحضر داشته ،سپس از مالیۀ آنجا علت عدم پرداخت
وجه حواله را /استعالم نموده ،مراتب را به استحضار
وزارت  مالیه برساند.
مشارالملک ،وزارت مالیه

[سهشنبه  27ذیقعدۀ  3 =133۴مهر ]1295
چند روز در شلمزار ماندم .اخبار مختلفی  از فتوحات
مجاهدین پیدرپی میرسید .سهشنبه [ ۲۷ذیقعده]
حرکت کردم برای «قلعه تک» 32که میرزا علیاکبرخان
دهخدا و خانواد هاش در آنجا منزل دارند« .قلعه تک»
ً
جلگهای است باالی کوه جهانبین تقریبا یک فرسنگ باید
در کوه باال رفت تا بدان جلگه رسید و ِ ملک مرتضیقلیخان
است و بسیار خوشمنظر  و باصفاست .چهل پنجاه
خانوار رعیت دارد .یک شب آنجا در منزل دهخدا ماندم.
 .27حسن وحید دستگردی ( 1297یا 1298ق – 1361ق1321 /ش) ،شاعر و ادیب
ّ
ّ
جهانی اول و
و مصحح متون ادبی ،ازجمله خمسۀ نظامی ،در دورۀ جنگ
ّ
ورود متفقین به ایران  ،بهسبب اشعاری که علیه روس و انگلیس و به نفع
ّ
آلمانها سروده و منتشر کردهبود ،پس از ورود نیروهای متفقین به اصفهان
ّ
( 29اسفند  )1294به چهارمحال بختیاری گریخت و مدت دو سال در آن
نواحی به سر برد .وحید ،بنا بر خاطراتش ،در چهارمحال بختیاری در یک
جا ساکن نبود و مدام از یک روستا به روستای دیگر در حال سفر و مشغول
ّ
فعالیتهای سیاسی بود  .
 .28آگاهی یافتن از این خاطرات ارزشمند را مدیون دانش و لطف استاد کاوه
بیات هستم.
 .29امروز شلمزار مرکز شهرستان کیار از توابع چهارمحال بختیاری است.
 .30هوشنگان یا هوشگان یا هفشجان در 15کیلومتری شهرکرد در دامنۀ رشتهکوه
جهانبین قرار دارد.
	.31مرتضیقلیخان صمصام بختیاری (1250ش– 1328ش) پسر نجفقلیخان
صمصامالسلطنه ،آخرین ایلخان بختیاری و از سرداران بختیاری بود که
بههمراه عمویش ،سردار اسعد ،در فتح تهران شرکت کرد (رک .نظری:1390 ،
دستگردی در خاطراتش بسیار او را ستوده و همراهی 
 .)533–532وحید ّ
ظاهر و باطن او را «علتالعلل حفظ مهاجرین در چهارمحال و بختیاری»
دانستهاست (رک .وحید دستگردی.)147 :1307 ،
 .32روستایی  از توابع شهرستان کیار در چهارمحال بختیاری .قلعۀ
صمصامالسلطنه در شلمزار است.

از نامههای یادشده برمیآید که به احتمال زیاد دهخدا تا
اسفند  129۴در اصفهان بوده و با بهتر شدن وضعیت آب و
هوا به چهارمحال بختیاری رفته ،یا در چهارمحال اقامت
داشته و به اصفهان رفتوآمد میکردهاست ،امری که با
ّ
توجه به سرما و برف آن نواحی بعید به نظر میرسد.
	.25مرتضیقلی بیات (سهامالسلطان؛ 1336–1266ش) ،نمایندۀ اراک در مجلس
ّ
شورای ملی از دورۀ چهارم تا سیزدهم ،همچنین وزیر مالیه ،دارایی و مشاور
و در  1323به نخستوزیری رسید (رک .نظری.)207–206 :1388 ،
(1319–1254ش) ،نمایندۀ یازده دوره جامعۀ
 .26ارباب کیخسرو شاهرخ
ّ
ً
زرتشتیان در مجلس شورای ملی ،در این دورهها عمدتا کارپرداز و عضو
هیئت رئیسۀ مجلس نیز بود و بعدها مشاغل اداری بسیاری را به عهده
داشت (رک .نظری.)471–469 :1388 ،
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یسمشریم میرم

نظر به اینکه پول نداشت ،مبلغی از آقای سهامالسلطان
اخذ کرده و وکالتنامهای به تصدیق حکومتی و ادارۀ مالیه
دادند که پس از رسیدن حوالۀ وجه مزبور به آقای
سهامالسلطان پرداختهشود .ادارۀ مالیه هم  وجه را به
سهامالسلطان پرداخته و حواله را با قبض رسید مأخوذ
داشتهاست .حال اگر آقای سهامالسلطان در رسانیدن وجه
به آقای میرزا علیاکبرخان کوتاهی نمود هاست ،مربوط به
ادارۀ مالیه نیست.
رئیس مالیۀ عراق  

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

مقصد بعدی دهخدا را در چهارمحال بختیاری در میان
خاطرات حسن وحید دستگردی( 27رهآورد وحید) میتوان
یافت .وحید دستگردی ،که خود نیز به آن صفحات پناه
بردهبوده ،در خاطراتش از دیدارهای خود با دهخدا یاد
28
کردهاست.

جستار

یسمشریم میرم

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

ّ
ثبتشده در دفترهای کتابخانۀ امیرمفخم  که دربارۀ آنها
ً
توضیح خواهم داد ،برمیآید که دهخدا از ماه شعبان احتماال
سال  ۱۳۳۳قمری (= خردادماه  )129۴تا ذیحجۀ سال بعد
(= مهرماه  )1295در بختیاری اقامت داشته باشد .احتمال
به سبب این است که برگهای ّ
اول دفترهای مزبور به رسم 
ً
عادت آن زمان غالبا طبق تقویم بُرجی سالگذاری میشد،
افتادگی و دستفرسودگی دارد .نام یا رقم سال بهدرستی 
ّ
ّ
مشخص نیست ،فقط در یکی  از آنها با دقت نظر  سال
ً
«لویئیل» به چشم میآید .اصوال هم مندرجات دفترها فقط
ّ
میتواند به بخشی  از مدت اقامت دهخدا در بختیاری
داللت داشته باشد( .بختیار     )28 :1383 ،

به مناسبت فتوحات مجاهدین از اطراف خوانین بختیاری
ً
دوست دشمن
دشمن دوست و
مخصوصا امیر جنگ 33که
ِ
ِ
بود ،ما را دعوت میکردند ( .همان)171 :
از خاطرات وحید دستگردی چند نکته مستفاد میشودّ :
اول

اینکه دهخدا در آخر اردیبهشت  1295در قریۀ هوشگان
ساکن بوده و بنا بر  گفتۀ وحید دستگردی در آن تاریخ،
سه  ـ چهار ماه میشده که دهخدا به بختیاری آمده بوده و
ّ
مرتضیقلیخان بختیاری متکفل خرج او بود هاست؛
بنابراین ،اسفند ماه  129۴میتواند زمان درستی برای آمدن
دهخدا َ
به محال بختیاری باشد .دوم اینکه پس از آن در
«قلعه تک» در امالک مرتضیقلیخان اسکان داشتهاست.
سوم اینکه دهخدا بههمراه خانواد هاش در بختیاری اقامت
داشتهاست .چهارم اینکه حداقل تا مهرماه  1295در این
ناحیه به سر بردهاست.
َّ
به نظر میرسد دهخدا مدتی نیز در قلعۀ دِزک ،روستایی 
ّ
ّ 34
نزدیکی قهفرخ ّ
(فرخشهر) مهمان لطفعلیخان امیرمفخم
در
ّ
ّ
ّ
بود هاست .محمد دبیرسیاقی مدت اقامت او را در دِزک
شش ماه دانستهاست 35ولی برای آن سندی در دست نیست.
اسناد و شواهد موجود با آنچه تا کنون دربارۀ این اقامت
نوشته شده همخوانی ندارد.
ّ
ّ
مظفر  بختیار ،که خود از نوادگان امیرمفخم  بوده،
ّ
گمانههایی  درباب اقامت طوالنیمدت دهخدا در قلعۀ
ّ
دِزک زدهاست و این گمانهزنیها پایه و اساس بسیاری از
شرح حالهای دهخدا شد هاست .بختیار نوشته:

میدانیم که در شعبان  1333هنوز مهاجرت مجاهدین و
ّ
در محرم
آزادیخواهان صورت نگرفتهبوده ،و این ماجرا
ّ 133۴اتفاق افتاد هاست .بعد از آن هم ،با ّ
توجه به اسناد
َ
در محال بختیاری به ناامنی  و
ارائهشده ،حضور دهخدا
پیشروی نیروهای روس و انگلیس در اصفهان برمیگردد
که مصادف با اسفند 129۴ش است .بنا بر اسناد ارائهشده
ّ
و نیز با اتکا به خاطرات وحید دستگردی ،زمان ذکرشده
ّ
ّ
توسط مظفر بختیار درست نمینماید .شواهد بختیار یکی 
ً
ّ
دفترهای کتابخانۀ امیرمفخم است ،که ظاهرا نام دهخدا در
آن بهعنوان امانتگیرندۀ کتاب ثبت شده ،و همچنین ذکر 
سال «لویئیل» که برابر با سال 1295ش است .متأسفانه
بختیار در این باره توضیح روشنی  نداد هاست .شاهد
دیگری که او ارائه کرده حکایتهای مشهدی حیدر،
ّ
ّ
ر بختیار
مستخدم پیر عمارت امیرمفخم است که برای مظف
ِ
جوان تعریف کردهاست .این مستخدم پیر گفتهاست:

ّ
تاریخ آمدن دهخدا به بختیاری و مدت اقامت او به طور
ّ
دقیق معلوم و مشخص نیست .خود وی به انگیزههای
ً
محافظهکارانه و مصلحتاندیشانه اصوال دربارۀ این سفر 
ّ
چندان چیزی نگفته و هیچ نوشته ،اگر برحسب اتفاق چند
مدرک غیرمستقیم در این زمینه بر جای نمانده بود و مورد
ّ
توجه قرار نمیگرفت و خاطراتی از نزدیکان و معاشران
دهخدا در بختیاری نزد اهل آن بازگو نمیشد و به یاد
نمیماند ،همچنان همه چیز در ابهام بود .آنچه از تاریخهای

دو اتاق اختصاصی با همه وسایل و خدمتگزاران خاص
در اختیار دهخدا گذاشته شد ،اتاقهای دهخدا که هنوز
بر سر در عمارت در کنار تاالر آیینه قرار دارد.
پابرجاست،
ِ
این دو اتاق و ایوان خوشمنظر  برابر  آنها که با یک
ّ
غالمگردش از سایر قسمتها و اتاقهای متعدد عمارت
ً ّ
تقریبا مجزا میگردد ،محیط آرام و دلپذیر دارد ...از دو
اتاق دهخدا اتاق کوچکتر معروف به گوشواره برای
خوابگاه و نهادن وسایل شخصی و اتاق بزرگتر معروف
به سهدری برای پذیرایی و نشیمن بود .مشهدی حیدرآقا
که به خدمت دهخدا گماشته شده بود( ...بختیار  )29 :1383 ،

ّ

ّ
	.33محمدتقی اسعد بختیاری ،ملقب به امیر جنگ و ضیاءالسلطان (–1267
1343ش) فرزند علیقلیخان سردار اسعد (رک .نظری.)87–85 :1390 ،
ّ
 .34لطفعلیخان امیرمفخم بختیاری (1326 – 1236ش) ،وزیر جنگ در کابینۀ

صمصامالسلطنه ،در دورهای ایلخان بختیاری نیز بود هاست.
 .35رک .دبیرسیاقی.251/24 :1398 ،

عجیب است که در این حکایات هیچ اشارهای به حضور
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وزارت جلیلۀ مالیه ( 12سنبله  12 = 1335شهریور )1296
در جلسۀ  ۱۸ذیقعده مطابق  ۱۴سنبلۀ  ،۱۳۳۵هیئت وزرا
به موجب پیشنهاد /وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف تصویب
فرمودند که در تاریخ /پانزدهم سنبله ماهی مبلغ یکصد
َ ٌّ
 مالیه معزی الیها /عالوه و در مقابل
تومان بر بودجۀ وزارت
خدمتی که از طرف وزارت جلیلۀ معارف /و اوقاف به آقای
میرزا علیاکبرخان دهخدا رجوع میشود به ایشان /عاید
دارند ،تصویبنامه در کابینۀ ریاست وزرا ضبط است.
ّ
محمدعلی [عالءالسلطنه]
ریاست وزرا

در فرصتی دیگر با جستوجو در اسناد و اوراق خانوادگی 
برخی از نامههای دهخدا را پس از بازگشت از بختیاری
ّ
برای تشکر یا به مناسبتهای دیگر به نیا و پدربزرگم نوشته
با خاطراتی  از دورۀ اقامت دهخدا که سالها پیش از
سالخوردگان شنودهام ،خدمتتان تقدیم کنم.

ّ
ای کاش این وعده محقق میشد و بختیار با عکسبرداری
از اسناد و دفترها و نامههای مورد اشاره ،تصویر روشنتری
از زندگی دهخدا در این دوره به دست میداد و باز ای کاش
فرزندان آن مرحوم کار نیمهتمام پدر را پایان دهند.
ّ
زمان پایان حضور دهخدا در بختیاری نیز با آنچه مظفر 
بختیار تخمین زده همخوانی ندارد .بنا بر خاطرات وحید
دستگردی ،دهخدا و خانواد هاش در مهرماه  1295در
قلعهتک از امالک مرتضیقلیخان به سر میبردهاند .از
سوی دیگر ،بر  اساس نامۀ دهخدا به مستوفیالممالک،
دهخدا هنوز تا اردیبهشتماه  1296آوارۀ مناطق مختلف
بختیاری بود هاست و خواهان بازگشت خود و خانواد هاش
به تهران شد هاست .میتوانیم زمان بازگشت او به تهران را
پس از این نامه ،خرداد یا اوایل تابستان  1296بدانیم.

وزارت جلیلۀ مالیه ( 16عقرب  16 = 1336آبان )1296
مرقومۀ محترمه با سواد مشروحۀ کمیسیون محترم تطبیق
حوالجات تحت نمرۀ ( /)23029واصل گردید .آقای میرزا
علیاکبرخان دهخدا از تاریخ ّ
اول سنبله قبول خدمت
کردهاند /و اآلن به دستور وزارت معارف مشغول ترجمۀ
ّ
کتب مفیده هستند /.تمنا دارد راجع به ایشان که یکی از
خدمتگزاران صدیق دولت بودهاند و هستند ،بهترّ /
توجه
ً
ّ
شده ،مقرر فرمایید که حوالۀ ایشان سریعا صادر گردد.
40
وزارت معارف امضاء
 .38رک .دبیرسیاقی424 :1377 ،؛ همو1358 ،ب :پانزده؛ عابدی:1379 ،
103؛ سلیمانی83 :1379 ،؛ باالیی 74 :1378 ،و...
 .39سعید نفیسی نیز در خاطرهای که از دهخدا نوشته ،به بازگشت دهخدا به
تهران ،زودتر از دیگر مهاجران ،اشاره کردهاست (رک .نفیسی.)174 :1383 ،
	.40مشابه این امضاء در مقالۀ «نمونۀ امضای اعضای هیأت دولت» (کریمیان،

 .36رک .دبیرسیاقی1358 ،الف :چهلودو.
 .37رک .وحید دستگردی.165 ،140 ،139 ،126 ،122 :1307 ،
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 .5مشاغل دهخدا پس از بازگشت به تهران
ّ ً
دهخدا پس از بازگشت به تهران مجددا به خدمت وزارت
معارف درآمد ،اما نه بهصورت کارمند اداری مانند قبل،
بلکه در ازای کارهایی مانند ترجمۀ کتاب حقوق ماهیانه
دریافت میکرد.

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

ّ
خانوادۀ دهخدا در قلعهدزک نشد هاست .استفادۀ دهخدا از
ّ
کتابخانۀ امیرمفخم  امری محتمل و پذیرفتهشده است،
ّ
هرچند محمد دبیرسیاقی در نقل خاطرات دهخدا از این
دوران ،فقط از دسترس داشتن دهخدا به الروس کوچک
( )petit Larousseسخن گفتهاست 36،ولی  این امکان هم 
ّ
وجود دارد که دهخدا که در نزدیکی  قلعۀ دزک اسکان
ّ
داشته ،گهگاه به مهمانی امیرمفخم میآمده و از کتابخانۀ او
استفاده میکرده یا کتابی به امانت میگرفتهاست .البته بعید
ّ
هم نیست که دهخدا بههمراه خانواده مدتی مهمان این قلعه
بوده و مستخدم پیر به حضور خانواده اشاره نکردهباشد.
حسن وحید دستگردی در خاطراتش (دو بخش چاپشده) از
ّ
آمد وشدش به دزک  چندین بار سخن گفته و از مهمانهای
37
آن قلعه نیز نام برده ،ولی از حضور دهخدا یاد نکردهاست.
ّ
به محمد دبیرسیاقی ،که
بختیار در آغاز نوشتۀ خود
مخاطب این نوشته بوده ،وعده داد هاست:

اقامت دهخدا َ
در محال بختیاری را دو سال و نیم یا 28
ماه و بازگشت او به تهران را پس از پایان جنگ (سال )1297
نوشتهاند 38.بنا بر  نامۀ دهخدا به مستوفیالممالک ،این
مهاجرت یک سال و نیم یا کمی بیشتر طول کشید هاست.
شواهد دیگری نیز برای بازگشت او به تهران زودتر از بقیۀ
مهاجرین در دست است 39.همچنین دهخدا بنا بر اسناد
زیر  در سالهای ( 1296شهریورماه) و  1297از وزارت
معارف در قبال خدماتی که به او ارجاع میشده ،حقوق
دریافت میکردهاست (رک .سندهای  18 ،17 ،16 ،15و .)19

جستار

یسمشریم میرم

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

امر مبارک صادر شده بود که اگر  وزارت  معارف /از
ّ
حقوق معوقۀ این بنده /امتناع ورزید ،خاطر 
پرداختن
ّ ً
محترم حضرت مستطاب عالی را مجددا /تصدیع دهم ،این
است که دفعۀ دیگر در مقام جسارت برآمده /حاال دیگر 
حسن جریان امر در دست خودتان است و باید /بر طبق
ّ
وعدۀ صریح دستخط قبل و نیز  امر اکید  بندگان حضرت
اشرف ،آقای /رئیسالوزرا ،دامت شوکته ،بندۀ خودتان را
ّ ً
اقل در ظرف /همین دو سه روز به وصول این وجه قرین/
امتنان دائمی فرمائید.
العبد علیاکبر دهخدا

آقای آقا میرزاعلیاکبرخان دهخدا شهریه دارند که از قرار
معلوم پنج ماه است به ایشان /نرسیده ،چون معاش
ٌ
مشارالیه منحصر به همین شهریه و تعویق آن اسباب امر(؟)
ً
زندگانی /ایشان شد هاست ،مخصوصا الزم است قدغن
ّ
فرمائید از هر محلی  که سریعالوصول باشد /شهریۀ
عقبافتادۀ ایشان را برسانند و برای آتیه هم ترتیبی مقرر
ّ ً
دارند /که مرتبا شهریۀ مزبور را دریافت و صرف معاش
ً ّ
خود نمایند /.مخصوصا تمنا میکنم  در این باب اقدام
41
عاجل نمائید ،خاطر /آقای دهخدا قرین آسایش شود.
42
وثوقالدوله
مقام منیع حضرت اشرف ریاست وزرای عظام ،دامت عظمته

دهخدا در آبان ماه  1299از سوی مشیرالدوله (نخست وزیر 

ّ
ٔ
به شهریه ّ
 معوقۀ آقای میرزا علیاکبرخان
دستخط مطاع راجع
ً
دهخدا زیارت گردید .توضیحا به عرض میرساند /که
ّ
که معوق مانده
آقای میرزا علیاکبرخان شهریه ندارند
باشد ،ماهی یکصد تومان حقوق /اداری دارند که در جزو
بودجه و ورقۀ درخواست وزارت  معارف منظور شده و
میشود /و تا آخر  برج ثور همۀ حقوق ایشان در جزو
ً
حقوق آن وزارتخانه تأدیه شده و اخیرا نیز /به هر یک از
وزارتخانهها مبلغی اعتبار داده شد ،از جمله سههزار تومان
هم  به وزارت  معارف /پرداخت شد که اگر مخارج
ضروری پیش بیاید از آن محل بدهند۱۲۹۷/ ۶/۷ .
وزارت مالیه
ّ
ّ
قربانت شوم ،مفاد دستخط شریف را به تقریبی به اولیاء
ّ
معارف ابالغ کردم /.بر طبق آن هم مقام معظم ریاست
وزراء عظام امر  اکیدی به وزارت جلیلۀ علوم /صادر
فرمودند که این مختصر را بپردازند .اینک وزارت  معارف
در /صورتی که هزار تومان هم از بقیۀ سههزار تومان وجه
اعتبار حاضر دارد /،باز مراسلۀ ّ
لف را به وزارت جلیلۀ
مالیه مینویسد .بندۀ /بندگان عالی از رویهمرفتۀ اقدامات
وزارت  معارف یقین /میکند که مقصود مساعدتی در کار
ّ
نیست و
چون مکرر /اسرار قاسمی 43را مطالعه کردهام و
ّ
44
عمل قرطاس آن را هم /بهکرات تجربه نمود هام ،میدانم 
ِ
که در این عمل چیزی /که نیست پول است .بنابراین چون/

ّ
ّ
بررسی صحت انتخابات و شکایات
وقت) بهعنوان مفتش برای
مردم در انتخابات دورۀ چهارم ( )1300 -1299به زنجان
فرستادهشد و پس از آن از او خواستهشد مستندات خود را
ّ
ای مفصل به
ارائه کند .گزارش این سفر و نتیجۀ آن را در نامه
45
رئیس مجلس نوشتهاست که بسیار خواندنی است.
انتخاب دهخدا به ریاست مدرسۀ سیاسی  در سال
 1300یا  1301بود هاست ،سند  21نامهای از دهخداست
به رئیس مجلس شورا و پاسخ آن به تاریخ  19حوت (اسفند)
ّ
 ،1301دربارۀ به کار گرفتن معلمان بازنشسته در مدرسۀ
سیاسی و حقوق آنها و همچنین دربارۀ حقوق ورثۀ مرحوم
میرزا سیّد علیخان.
دهخدا در سال  130۴از سوی رضاشاه پهلوی به
ریاست کتابخانۀ سلطنتی منصوب شد ،ولی این ِس َمت را
نپذیرفت .گزارش این انتصاب در روزنامۀ شفق سرخ
46
(ش 20 ،۴53بهمن  ،130۴ص )3به چاپ رسید هاست.
 .6کنارهگیری از سیاست

بسیاری نوشتهاند که دهخدا پس از بازگشت از بختیاری از
ّ
سیاست کناره گرفت ،اما بنا بر روزنامۀ خاطرات سیّ
د محمد
کمرهای ،به نظر میرسد دهخدا در این دوره ،که وثوقالد وله
نخست وزیر بوده ،همچنان ّ
47
فعالیت سیاسی داشتهاست.
یکی از خاطرههای یادشده این است:

ً
آن حسنعلی کمال هدایت (نصرالملک) است .احتماال وی در
 )47 :1373از ِ
این دوره وزیر یا کفیل وزارت  معارف بوده ،ولی در شرح حال او ،در همان
مقاله ،به این مقام اشاره نشد هاست.
ّ
 .41سیّ
د محمد کمرهای در خاطرات خود دربارۀ حقوق دهخدا در این دوره
خاطرهای نوشتهاست (رک .کمرهای.)928 :1384 ،
 .42برای مطابقت امضاء رک .کریمیان.57 :1373 ،
 .43اثر حسین واعظ کاشفی (910–840ق) ،کتابی در علوم خفیّه و غریبه است.
عمل قرطاس :کاغذی به شکل اشرفی  یا عبّاسی تراشیده و دعایی بر آن
ِ .44
بدمند ،بعینه زر مسکوک میشود (آنندراج ،بهنقل از لغتنامۀ دهخدا).

 .45رک .آلداوود.132–111 :1373 ،
 .46رک .کوهستانینژاد :1395 ،شمارۀ مدرک .2–31
 .47رک .کمرهای،1464 ،1437 ،1434 ،1423 ،733 ،731 ،730 :1384 ،
.1485-1483
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ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
ـ

منابع

ـ ـآلداوود ،سـيّد علـی (« .)1374-1373انتخابـات زنجان در
مجلـس چهـارم :رسـالهای منتشرنشـده از عالمـه دهخـدا».
زبـان و ادبیـات فارسـی (دانشـگاه تربیـت معلـم) ،ش 8 -6
(پاییز-بهار).132 – 111 :
ـ ـافشـار ،ایـرج ( .)1399نامههـای سیاسـی دهخـدا .تهـران:
روزبهان.
ّ
ـ ـباسـتانی  پاریـزی ،محمدابراهیـم  ( .)1356تلاش آزادی.
تهران :نوین.
ـ ـباالیـی ،کریسـتف ( .)1378سرچشـمههای داسـتان کوتـاه
فارسـی .ترجمـۀ احمـد کریمـی حـکاک .تهـران :معیـن -
انجمن ایرانشناسی فرانسه.
ّ
ـ ـبختیـار ،مظفـر (« .)1383دهخـدا در میـان بختیاریها» .در:
دهخدا مرغ سـحر در شـب تار .بهکوشـش ولـیهللا درودیان.
تهران :اختران.

حاصل سخن اینکه بنا بر اسناد و شواهد ارائهشده:
ـ ـسال  1297یا 1298ق (=  1258یا 1259ش) تاریخی 
ّ
مستند برای تولد دهخداست.
ـ ـدهخدا دورۀ مدرسۀ علوم سیاسی را به پایان نرساند و
سه ماه مانده به اتمام ،آن را رها کرده و بههمراه
معاونالد ولۀ غفاری به اروپا رفت.
ّ
َ
ت مفتشی وزارت عدلیه و در 1292
ـ ـدر 1291ش به ِسم ِ
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ـ

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

ّ
ناهار مفصلی  که در این چند شبانهروز در منزل
بعد
صمصام بود ،چیده ،ماها رفتیم  سر  ناهار .بعد از ناهار
دهخدا را دیده ،گفتم یک وضع هرج و مرج و بیتکلیفی 
ّ
و خودسری و همه میخواهند از همه امور مطلع شوند و
ََ ْ
باشند ،مثل محمودزاده امروز میگفت من
شاید جاسوس
ّ
ّ
فاق ترقی هستم و باید از همه چیز مسبوق باشم 
از ّفرقۀ ات ِ
و ال داخل نمیشوم و غیره .این وضع نمیشود .باید
ّ ً
فکری بکنید و من چون اتفاقا در این صدمۀ مسجد شرکت
داشتم تا حاال وارد و با یک آبرومندی تا به حال گذراندم.
دهخدا اصرار کرد که شما خودتان مرکز بشوید و هر کس
را انتخاب میخواهید بکنید .گفتم من ابدا اهل این کار
نیستم  و از عهده برنمیآیم .و باالخره قرار شد که آقا
ّ
میرزاطاهر و حکیم الملک و مصدق السلطنه و مستشار
الد وله و ممتاز الد وله را واداریم با هم تبادل افکار و اینکه
ً
ّ
به مالیمت متفرق و رشته را معنا در
کمک نمایند جمعیت
دست داشته باشند که اگر وثوق الد وله به امر و ارادۀ شاه
رفتار نکرد و بهعکس باز رفتار کرد ،بتوانیم از روی اساس
با متانت و بد ون بلوا و نمایش تجدید مطلع بکنیم .دهخدا
هم تصویب نموده ،آمدیم به اتاق دیگر ،جمعی آنجا بودند
منجمله صمصام ،محمودزاده و غیره .همه را بیرون نمودم
و گفتم کار داریم .بعد تنکابنی و حکیم الملک و مصدق
و بنده و دهخدا و شیخ ابوطالب آنجا بودیم .من اظهار
نمودم که این شش نفر را من به نظرم میآید که با هم کار
کنیم و ممتاز الملک و مستشار الد وله و ممتاز الد وله را
هم بخواهیم .آنها هم قبول و شب را منزل حکیم الملک
قرار دادند بروند و شور نمایند .بعد از آنجا سه به غروب
بلند شده ،یک پاکتی هم که دهخدا از شهر به فرحآباد
نوشته بود و بیستوسه تومان وجه و دویست تومان دیگر 
که بعد بفرستد و مخارج واردین بنمایم و من جواب داده
ً
بودم که من خودم خرجی ندارم و این آقایان و من هم فعال
مهمان شاه هستیم و اگر بنا شد جمعیتی باال بیایند ،این
زحمت را من از عهده برنمیآیم ،پاکت و  ۲۳تومان را به
دهخدا دادم( .کمرهای)۷۳۱–۷۳۰ :1384 ،

به سررشتهداری محاسبات عدلیه منصوب شد.
ـدر اسفند ماه 1293ش به ریاست کابینۀ (دفتر) وزارت
معارف منصوب شد.
ـهمزمان با مهاجرت از تهران ( 6محرم 133۴ق=  22آبان
ً
129۴ش) یا کمی پیش از آن ،احتماال به خواست خودش،
به ریاست ادارۀ معارف اراک (عراق) منصوب شد.
ـمهاجرت او از تهران بهسوی اصفهان و پس از آن به
َمحال بختیاری بههمراه خانواد ه بود و بین  18تا  20ماه
طول کشید.
ّ
ـاو بههمراه خانواده اول در قریۀ هوشگان به خرج
مرتضیقلیخان صمصام ساکن بود و دورهای نیز در
خان بختیاری بود.
قلعهتک در امالک او مهمان ِ
ـدهخدا پس از بازگشت به تهران (از شهریور  )1296به
خدمت در وزارت معارف ادامه داد و در ازای کارهایی 
مانند ترجمۀ کتاب ماهی صدتومان حقوق داشت.
ـاو در سال  1301ریاست مدرسۀ علوم سیاسی  را به
عهده داشت.
ـدهخدا پس از بازگشت از بختیاری همچنان تا چند
سال ّ
دستکم  تا پایان دورۀ
فعالیت سیاسی  داشت،
ِ
نخستوزیری وثوقالد وله و قرارداد .1919

جستار

یسمشریم میرم

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

ّ
ـ ـپهلوان ،چنگیز ( .)1383ریشههای تجدد .تهران :قطره.
ّ
ـ ـتقیزاده ،سیّد حسن ( ← .)1377دهخدا( 1377 ،مقدمه)
ّ
دبیرسـیاقی ،محمـد (1358الـف) .گزیـدۀ امثـال و حکـم
ــ
دهخـدا .تهـران :وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی  -انجمـن
ّ
ملی یونسکو.
ّ
ـ ـــــــــــــــ  (1358ب) ← .دهخدا( 1358 ،مقدمه)
ّ
ـ ــــــــــــــــ  ( ← .)1364دهخـدا( 1364 ،مقدمـه +
خاطراتی از دهخدا و از زبان دهخدا).
ّ
ـ ـــــــــــــــ  ( ← .)1377دهخدا( 1377 ،تکملۀ مقدمه)
ـ ــــــــــــــــ (« .)1398دهخـدا ،علیاکبـر» .در :دائـرة
المعـارف بزرگ اسلامی .زیر نظـر کاظم موسـوی بجنوردی.
ج .2۴تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
ـ ـدرودیـان ،ولـیهللا ( .)1378دخـوی نابغـه (گزیـدۀ مقالههـا
دربارۀ دهخدا) .تهران :گلآقا.
ـ ــــــــــــــــ ( .)1383دهخدا ،مرغ سـحر در شـب تار
(گزیدۀ مقالهها دربارۀ دهخدا) .تهران :اختران.
ـ ـدهخـدا ،علیاکبـر ( .)1358مقاالت دهخدا .ج  .1بهکوشـش
ّ
محمد دبیرسیاقی .تهران :علمی.
ـ ــــــــــــــــ ( .)1364مقـاالت دهخدا .ج .2بهکوشـش
ّ
محمد دبیرسیاقی .تهران :تیراژه.
ـ ـدهخـدا ،علیاکبـر و دیگـران ( .)1377لغتنامـه .تهـران:
دانشگاه تهران  -روزنه.
ـ ـرعـدی آذرخشـی ،غالمعلـی ( .)1377گفتارهـای ادبـی و
اجتماعی .تهران :موقوفات دکتر محمود افشار.
ـ ـرهآورد ،حسـن ( .)1388رهآور ِد حسـن (عکسهـا و
دسـتخطهایی از مشـاهیر معاصـر ایـران) .تهـران :کتابخانه،

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ـ ـسـلیمانی ،بلقیـس ( .)1379همنـوا بـا مرغ سـحر (زندگی و
ِ
شعر علیاکبر دهخدا) .تهران :ثالث.
ّ
ّ
هاشـمی ،محمـد ( .)1364تاریـخ جرایـد و مجلات
ـ ـصـدر
ایران .اصفهان :کمال.
ـ ـعابـدی ،کامیـار ( .)1379صـور اسـرافیل و علیاکبر دهخدا
(یک بررسی تاریخی) .تهران :کتاب نادر.
ـ ـعلـوی ،ابوالحسـن ( .)1363رجـال عصـر مشـروطیت.
بهکوشش حبیب یغمائی و ایرج افشار .تهران :اساطیر.
ـ ـکریمیـان ،علـی (« .)1373نمونـۀ امضـای اعضـای هیـأت
دولـت از سـال  1320تـا 1332ش؛ ( .»)8گنجینۀ اسـناد ،ش
( 32-31پاییز و زمستان).102-90 :
ّ
ّ
ای ،محمـد ( .)1384روزنامۀ خاطـرات محمد کمرهای.
ـ ـکمـره
ّ
بهکوشش محمدجواد مرادینیا .تهران :اساطیر.
ـ ـکوهسـتانینژاد ،مسـعود ( .)1395اخبـار و اعلان کتـاب و
کتابخانه به روایت مطبوعات .تهران :خانۀ کتاب.
ـ ـمسـتوفی ،عبـدهللا ( .)1360شـرح زندگانـی مـن یـا تاریـخ
اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه .تهران :زوار.
ّ
ّ
معیـن ،محمـد ( ← .)1377دهخـدا( 1377 ،مقدمـه  ،
ــ
«دهخدا»).
ـ ـنظـری ،منوچهـر ( .)1388رجـال پارلمانـی ایـران .تهـران:
فرهنگ معاصر.
ـ ـنفیسـی ،سـعید (« .)1383دهخدا» .در :دهخدا ،مرغ سـحر
در شب تار .بهکوشش ولیهللا درودیان .تهران  :اختران.
ـ ـوحیـد دسـتگردی ،حسـن ( .)1307رهآورد وحیـد .ضمیمـۀ
مجلۀ ارمغان ،سال نهم  .

دورۀ سوم ،سال پنجم

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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یسمشریم میرم

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

ّ
ّ
سند  :1پرسشنامۀ پرشده به خط دهخدا برای استخدام در وزارت عدلیه (آرشیو ملی ایران ،ش .)298-100511
جستار

یسمشریم میرم

سند  :2اظهارنامۀ والدت دهخدا (سازمان ثبت احوال).

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

ّ
سند  :3پرسشنامۀ پرشده به خط دهخدا (از مجموعۀ رهآورد حسن).

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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یسمشریم میرم

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

ّ
ّ
سند  :5انتصاب دهخدا به مفتشی وزارت عدلیه (آرشیو ملی ایران ،ش.)298-100511
ّ

سند  :4فهرست فارغالتحصیالن مدرسۀ سیاسی در سال 1321ق (آرشیو ملی ایران ،ش.)297-015892
جستار

یسمشریم میرم

ّ

سند  :6استعفانامۀ دهخدا از وزارت عدلیه (آرشیو ملی ایران ،ش.)298-100511

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

ّ
ّ
سند  :7پذیرش استعفای دهخدا از مفتشی عدلیه و انتصاب او به شغلی دیگر (آرشیو ملی ایران ،ش.)298-100511

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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جستار
یسمشریم میرم

ّ

سند  :9نامۀ دهخدا به حسن مستوفیالممالک (آرشیو ملی ایران ،ش.)210-002735

دورۀ سوم ،سال پنجم

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

ّ

سند  :8انتصاب دهخدا به سررشتهداری محاسبات عدلیه (آرشیو ملی ایران ،ش.)298-100511

یسمشریم میرم

ّ
ّ
ّ
ری معوقۀ دهخدا جهت ریاست دفتر وزارت  معارف در اراک (آرشیو ملی ایران ،ش.)2۴0-0۴۴205
کل مبنی بر پرداخت مقر
سند  :11 ،10نامههای وزیر مالیۀ وقت ،حسن مشار (مشارالملک) به خزانهداری

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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یسمشریم میرم

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

ّ
ّ
ری معوقۀ دهخدا
دربارۀ مقر
سند  :13نامۀ رئیس مالیۀ عراق به ادارۀ خزانهداری
ت
ّ
(آرشیو ملی ایران ،ش.)2۴0-0۴۴205
سند  :12نامۀ دهخدا به ادارۀ خزانهداری کل در  15ژانویۀ  2۴ = 1916دی 129۴
ت
ّ
(آرشیو ملی ایران ،ش.)2۴0-0۴۴205

جستار

ّ
ّ
ری معوقۀ دهخدا
به مقر
سند  :14نامۀ وزیر مالیۀ وقت ،حسن مشار (مشارالملک) به خزانهداری کل راجع
ت
ّ
(آرشیو ملی ایران ،ش.)2۴0-0۴۴205
یسمشریم میرم

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

سند  :15نامۀ رئیس الوزراء (عالء السلطنه) به وزارت  مالیه راجع به حقوق ماهیانۀ دهخدا
ت
ّ
(آرشیو ملی ایران ،ش.)2۴0-00۴569

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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یسمشریم میرم

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

سند  :17نامۀ رئیس الوزراء ،وثوق الد وله ،به وزارت  مالیه راجع به حقوق دهخدا
ت
ّ
(آرشیو ملی ایران ،ش.)2۴0-00۴569

سند  :16نامۀ وزارت  معارف به وزارت  مالیه راجع به حقوق دهخدا
ت
ّ
(آرشیو ملی ایران ،ش.)2۴0-00۴569

جستار

یسمشریم میرم

سند  :18نامۀ وزارت  مالیه به رئیس الوزراء ،وثوق الد وله ،راجع به حقوق دهخدا
ت
ّ
(آرشیو ملی ایران ،ش.)2۴0-00۴569

ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

جستار

ّ
حقوق معوقۀ خود در وزارت  معارف
سند  :19نامۀ دهخدا به شخصی نامعلوم راجع به
ت
ّ
(آرشیو ملی ایران ،ش.)2۴0-00۴569

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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یسمشریم میرم

شامرۀ یکم و دوم ()91-90

دورۀ سوم ،سال پنجم

بهار  -تابستان13۹9
[انتشار :بهار ]1401
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ن
دخهد ربکا یلع هماّلع یگدز زا ییاه هتفایون

سند  :21نامۀ دهخد به رئیس مجلس شورا و پاسخ آن ،دربارۀ به کار گرفتن معلمان بازنشسته در
مدرسۀ سیاسی و حقوق آنان (مرکز اسناد کتابخانۀ مجلس شورا ،ش.)۴/26/13/1/66

سند  :20دعوت از دهخدا به مجلس برای دریافت توضیحات دربارۀ انتخابات زنجان
ت
(مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،ش.)1021-۴ /6 /3 /1 /10 /1
جستار

