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 یغمای دلکۀ عز الدوله 
موت1

ا
ل
ا
در زوارِک ا

از يادداشـت های روزانـۀ عين السـلطنه قهرمان ميرزا سـالور 

)1250-1324ش( به روشـنی برمی آيد کـه عبدالصمد ميرزا 

عز الدولـه، بـرادر بـزرگ ناصرالدين شـاه قاجـار )1224-

1308ش( از همـان نخسـتين ديـدار خـود از المـوت2 )25 

رمضان 1303ق( شـیفتۀ اين سرزمين جادويی شد. سفرهای 

بعـدی او بـه آنجـا، بر اين عالقه منـدی افزود؛ بـدان حد که 

موت جان شیرين3 عز الدوله« تلقی شد. 
َ
ل
َ
»ا

 دو موضـوع بیشـتر از موضوعـات ديگـر، توجـه 
ً
ظاهـرا

عز الدولـه را بدانجـا معطـوف داشـته بـود: يکـی طبيعت و 

کوه هـای متنوع آنجا، که برای امر تفريح و شـکار4 او دلپذیر 

 معادن نهفته در دل 
ً
می نمـود. دوم درآمد اقتصادی، مخصوصـا

کوه هـای المـوت. او خود بـه فرزندش، عين السـلطنه قهرمان 

ميرزا، که از حکمروايی الموت تنی خسته داشت، گفته بود: 

قلعۀ حسـن آنجاسـت، مملو از ذخایر است، هالکو 
آنجـا اردو زده، خواجه نصير چـه کرده، تمام آن کوه ها 

پر از معادن است ... .5 

بـه هـر صـورت، ايـن توجـه عز الدولـه بـه الموت بـه آنجا 

انجاميد که ناصرالدين شـاه نخسـت آنجا را به صورت تيول 

به او داد و سپس طی فرمانی در ذی حجۀ 1312ق، 44 آبادی 

1. از فريبا مجيدی به خاطر حروفنگاری اين متن دشوار سپاسگزاری می کنيم.

2. سالور، قهرمان ميرزا، روزنامۀ خاطرات عین السلطنه، به کوشش مسعود سالور و 

ایرج افشار. تهران: اساطير، 1374، ج 1، ص 64.

3. همان، ج 6، ص 4203.

4.در تأييد اين موضوع، گفتنی است که عين السلطنه نخستين گزارش از سفر 

عزالدوله به الموت را »شکارنامۀ الموت« نام نهاده است )همان 1، ص 39(.

5.همان، ج 10، ص 7820 .

از دهسـتان آن روز المـوت را بـه »صيغـۀ ملکيـت«6 بـه وی 

واگـذار کـرد کـه اين امـر سـبب اختـالف دامنـه داری بين 

رعايای آنجا و عز الدوله شـد. عين السلطنه در يادداشت های 

خود به پیشینۀ اين موضوع چنين اشاره می کند:

در 1300ق ايـن بلـوک را ناصرالديـن شـاه بـه پـدرم 

)عز الدولـه( رحمـة هللا عليـه تيـول داد. بعـد که شـروع 

فروش به خالصجات دولت شـد، پـدرم تمام خالصۀ آنجا 

را خريـد )متجاوز از 36 ده و دهکده(. اين خالصه جات 

تصـور می شـود از عهد هالکـو باقـی و قديم ترين ملک 

دولـت بـود. ليکن به طور مقاطعـه به رعايـا داده بودند و 
به مالکيت عمل نمی شد، مثل غالب خالصه جات.7

عز الدولـه پـس از ايـن فرمـان و خريد برخی امـالک ديگر، 

دامنـۀ ملکيـت و حکومـت خود را بـر اين بخـش از الموت 

 بـرای نزديکـی و دلبسـتگی خود به 
ً
گسـترش داد. او ظاهـرا

الموت، همسـری نيز از آنجا اختيار نمود.8 نخسـتين اقدام او، 

ايجاد بنايی متناسـب با شـئون و موقعيت خـود )در زمينی به 

مسـاحت حدود چهار تا پنج هزار متر( در روسـتای زوارک 

المـوت بـود، که بعدها به قلعۀ الموت يا قلعۀ زوارک شـهرت 

يافـت.9 تاريـخ دقيـق آغـاز بنـا را نمی دانيم امـا در 1317ق 
ساخت آن به پايان رسیده است.10

عين السـلطنه قهرمان ميرزا در خاطرات خود در چگونگی 

انتخاب محل قلعه و سـاخت آن و سـهمی کـه رعايای آنجا 

در بنای آن داشته اند، اشارات کوتاهی دارد که نقل می شود: 

زوارک در وسـط الموت اسـت و به دهـات معتبر نزديک 

اسـت بـه اين جهـت قلعـه را اينجا بنـا کرديـم... قلعۀ 

زوارک جـای مرتفـع مصفايـی بنا شـده. اطاق های خوب 

دارد. مبلغی مخارج شـده، رعيت هم عمله را کمک کردند 

بعضـی اطاق هـا سـفيد نشـده. حياط هم سـفيد نشـده. 

تصرفات هم الزم دارد. آن وقت به سـالمتی بسیار عالی و 

6. مجيدی، عنايت هللا، »سرنوشت آبادی های تيولی الموت«، نامۀ انجمن، ش 18، 

تابستان 1384، ص 81ـ96.

7. سالور، روزنامۀ ...، ج 10 ، ص 7819، نيز: ج 2، ص 1614.

8. سالور، عز الدوله، عبدالصمد میرزا سالور عز الدوله و دو سفرنامۀ او به اروپا در 

سال های 1290 و 1300، تنظيم و تصحيح از مسعود سالور، تهران: نامک، 1374، 

ص 154؛ سالور، روزنامه، ج 5، ص 4094.

9. اين قلعه توسط عبدالصمد ميرزا عز الدوله بنا شد و فرزندش عين السلطنه در 

مدت چهارده سال اقامتش در آنجا، در تکميل آن کوشید )سالور، روزنامۀ ... ج 2، 

ص 1613ـ1614، ج 5، ص 3538.

10. همان، ج 7، ص 5573.
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قشـنگ خواهد شـد... چمنکاری قشـنگی هـم در قلعه 

کرديـم. سـنگفرش و باغچه بنـدی و درختـکاری مانـده. 
اطراف قلعه را همه باغ کرده و درخت کاشته اند.1

آگاهـی مـا در باب وسـعت و مجموعـۀ اين قلعـه نيز اندک 

 می دانيم نقشـۀ ظاهر بنا به دسـت شـخصی 
ً
اسـت. اجماال

مطلب نام )پسـر عیسـی وِْرکی الموتی( که در مدرسـۀ سـن 

لوئـی در تهـران تحصيـل می کرده، ترسـیم شـده اسـت. اين 

نقشـه در حـوادث آنجـا متأسـفانه از ميـان رفته اسـت.2 در 

گزارشـی کـه در پايـان ايـن گفتـار خواهـد آمـد، از برخی 

قسـمت های درونـی و اندرونی قلعه ذکری هسـت که بدان 

اشـاره می کنـم: حيـات اندرونی از اتـاق و برج مسـکونی، 

صندوقخانـۀ بـرج، اتاق بـزرگ خانم هـا، صندوقخانۀ اتاق 

بچه هـا، اتـاق دم در مکتبخانـه، انبار اّول و دوم، آشـپزخانه و 

بـرج آن، حيـات بيرونی اتاق بـزرگ، اتـاق محمدعلی خان، 

آبدارخانـه، خوابـگاه، دفترخانـه، اصطبل، اتـاق کلفت ها و 

ناهارخانه.

در ايـن قلعـه از آغـاز تـا 1337ق به ترتیـب عبدالصمد 

ميـرزا )عز الدولـه(، رفعت السـلطان )پسـر وکيـل الرعايای 

قزوينی و همسر ماهوش خانم )نواب عليه( دختر عز الدوله( 

از 1316 تـا 1327ق؛ و عين السـلطنه قهرمـان ميـرزا سـالور 

)دوميـن فرزنـد ذکور عز الدوله( از اواخـر 1327 تا 1338ق 

سـکونت و حکمروايی داشته اند. بعد از اين تاريخ، مستشار 

الممالـک؛ ميـرزا نصـرهللا و ميـرزا سـیف هللا به عنـوان حاکم 
الموت از طرف عز الدوله به زوارک رفته اند.3

عين السـلطنه قهرمان ميرزا بـرای حکمروايی در الموت به 

جـای پـدرش، از همۀ تعلقات خود در تهـران دل کند. او نيز 

صالح در آن ديد، همسـری الموتی )البته تنها همسـر( اختيار 

کنـد کـه تا پايان عمر بـرای او بانويی متشـخص و مهربان و 

وفادار باقی ماند.4 

1. همان، ج 2 ، ص 1613 - 1618.

2. همان، ج 5، ص 3538 - 3539.

3. همان، ج 10 ، ص 7821.

4.همان، ج 4، ص شانزده. اين همسر الموتی عين السلطنه، زينب خانم دختر شیخ 

مال عباس الموتی زوارکی بود که در ماه رجب 1329ق به همسری او درآمد. بنابراين 

 در خردسالی فوت کرده 
ً
مادر عباس ميرزا، مسعود ميرزا و بهمن ميرزا )که ظاهرا

است(، و دختران، يعنی ملکه، روشنک، آزاده، و نزهت...، همگی با شهرت سالور، 

فرزندان عين السلطنه از ناحيۀ مادر، الموتی هستند )ج 1، ص 7، ج 7 ، ص 5108، 

ج 10، ص 7914(.

امـا داسـتان قلعـۀ زوارک، به ايـن آرامی و خوشـی  ختم 

نمی شـود. چنان که در گفتاری ديگر نوشـته ام،5 صدور فرمان 

ناصرالديـن شـاه مبنـی بـر واگـذاری 44 آبـادی المـوت به 

عز الدولـه به صـورت مالکيـت، مايۀ مخالفت بيـن رعايای 

آنجا با وی شد که معتقد به خالصۀ ملک الموت نبودند.

 به موضوع فرجـام تلخ اين 
ً
اسـباب و عللـی را که، صرفـا

ـ    البته پـس از هجده سـال کشـمکش و درگيری ــ  ـ قلعـه ـ 

ارتبـاط دارد و در زیـر بـدان اشـاره می کنـم، اين دشـمنی را 

شدت بخشید:

1. همزمانـی اختالفـات رعايـای المـوت بـا عز الدوله و 

عين السـلطنه، بـا فعاليت نهضت جنگل و تأثيـر آن، در مردم 

منطقـۀ المـوت. از کتـاب خاطـرات عین السـلطنه شـواهد 

بسـیاری مبنی بر ارتباط تنگاتنگ برخی فعاالن منطقۀ الموت 

بـا جنگلی ها، به دسـت می آيـد. عدم تمايل عين السـلطنه با 

ـ و در عين حال نزديکی  نهضت جنگل نيز بر اين دشـمنی ـ 

ـ می افزود. بـه هر صورت مخالفان  الموتی هـا با آن نهضت ـ 

سرسـخت الموتِی عين السلطنه، پشـتيبانی استوار يافته بودند 

که از نظر آنان در آن روزها چهره ای مردمی به شمار می آمد.

2. دوميـن موضـوع، به قدرت رسـیدن خانـدان پهلوی و 

افـول اقتـدار قاجاريـان بـود. عين السـلطنه بـه صراحت از 

بی توجهـی بـه شـکايات او از مـردم الموت، در زمان سـردار 

سـپهی رضاشـاه اشـاره می کنـد. تا آنجـا که فـروش امالک 

المـوت بـه رعايـای آنجـا را تـا حـدی »کمـک ديکتاتوری 

رضاشاه« می داند.6 

3. موضـوع سـوم، مجموعـۀ وقايـع و رفتاری اسـت که 

عين السـلطنه بـرای دفـاع از موقعيـت خـود نشـان داد؛ اين 

رفتارهـا سـرانجام بـه يـک نارضايتی و نيز انسـجام بیشـتر 

مخالفان او منجر شد.

4. چهارميـن علـل، بلکـه مهم تريـن اسـباب دشـمنی با 

خانـدان قاجـاری، محمـد ولی خـان سپهسـاالر تنکابنی و 

خانـوادۀ او بودنـد. دهسـتان رودبـار در همجواری دهسـتان 

 متعلق به سپهسـاالر تنکابنی بود. او که در آن 
ًً
المـوت، عمدتا

روزهـا موقعيت خوبی داشـت، عالقه مند بود که ملک بخش 

5. مجيدی، »سرنوشت ...«، ص 81 - 96.

6. سالور، روزنامۀ ... ، ج 2، ص 1636.
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المـوت را نيـز بـر متصرفات خـود بيفزايد. بخـش اعظمی از 

خاطرات عين السـلطنه به موضوع دشـمنی سپهساالر با او و 

عالقۀ سپهسـاالر به ملکيت دهستان الموت اختصاص دارد. 

افـزون بـر اين، از شـواهد برمی آيد که مردم المـوت خود را به 

سپهسـاالر تنکابنـی نزديک تـر می ديدنـد تا به ايـن خاندان 

قاجاری.

دشـمنی عملـی سپهسـاالر بـا عين السـلطنه بـه دسـت 

فرزندانـش کـه در رودبـار و پيرامون آن حکومت داشـتند، از 

جمله امير اسـعد خلعتبـری و علی اصغر خان سـاالرالدوله 

)پسـر سوم سپهسـاالر تنکابنی( هرچند گاه به جنگ و گریز 

می انجاميـد. در ميان اين وقايع، دو مرحله از همه برجسـته تر 

اسـت. يکـی حملـۀ بـه قلعـۀ عين السـلطنه در زوارک در 

1336ق و ديگر در 1337ق.

 برشـمردم، با 
ً
بـه نظـر می آيـد عواملی کـه در بـاال اجماال

حملۀ 21 ربيع االّول يونت ئيل 1337ق سـاالرالدوله به قلعۀ 

زوارک، هماهنگی و اتحاد يافته است.

مـا دو گزارش مشـروح از جزئيات حمله بـه اين قلعه را 

در دسـت داريم. گزارش نخسـت، از آِن عين السلطنه قهرمان 

ميـرزا سـالور اسـت. او خود در ايـن تاريـخ، صاحب قلعۀ 

زوارک و به اصطالح يک پای ديگر اين جريان است. 

عين السـلطنه حملۀ سـاالرالدوله به قلعۀ زوارک را چنين 

گزارش کرده اسـت. اما پیش از آن متذکر می شـوم که او يک 

روز قبـل از حملـه به قلعه از الموت به سـوی قزوين حرکت 

کـرده اسـت و خبـر حملـه را دو روز بعـد در قزويـن بـه او 

داده اند. اينک عين ماجرا: 

کاغـذی از نزهـت، کاغذ ديگری از والـدۀ علی محمد )در 

قزوين( به دسـت مـن دادند. باز کردم نوشـته بودند: روز 

نوکرهـا]ی  شـد.  زوارک  وارد  سـاعدالدوله  ناهـار   21

عين السـلطنه[ اسـتقبال کردنـد. ناهـار را در زمين نزديک 

دکاکيـن خـورد، بعـد از ناهار حکـم کرد آدم های شـما را 

گرفتنـد و ريختنـد بـه قلعـه. هر چه بـود غـارت کردند. 

آدم ها را گرمارود ]روسـتايی نزديک زوارک[ بردند... زينب 

)همسـر عين السـلطنه( و بچه ها شرحی نوشـته بودند. دل 

سـنگ کباب می شـد که: چهار از شـب رفته چه قسم به 

اسـتعانت اشـجار اطراف قلعه )افراد ساعدالدوله و خود 

او( تـوی حيـاط آمده بودند. همگی سراسـیمه برخاسـته 

تـوی اطـاق زينـب رفتـه بچه هـا مثـل بيـد می لرزيدند. 

کالم هللا مجيد را به دسـت شمسـی و حسـنی داده جلوی 

محمـد خـان ترک رفته گريـه و التماس نمـوده بودند و او 

تندتنـد می گفتـه سـاعدالدوله سـر سـفر اسـت، پول و 

اسـلحه الزم دارد، پول ها کجاسـت. اينها قسـم می خورند 

هرچـه بـود عصـر بردند. حاال هـم به غير ايـن اطاق هر 

جـا را ميـل داريد تفحـص کنيد، گردش کنيـد آنچه باقی 

اسـت ببريد... تفنگ و مبلغی پول و هرچه جلوی دست 

خـودش و آدم هایـش می افتـد بـر مـی دارند. بـاز جلوی 

و  سـینه ریز  و  گوشـواره  کـه  می رونـد  زن هـا  اطـاق 

دسـت بندهای خـود را بدهيد...گنجه هـای نوکرهـا را باز 

می کننـد آنچه مـال نوکرها هم بود می برنـد. جمعی هم در 

پاييـن مشـغول بردن اسـب ها و اسـباب طويلـه و اثاثيۀ 

کوفتـی اسـمعيل جلودار بودند... سـاعت شـش و هفت 

ايـن جمعيت گرمارود می رود. نوکرهـا را در گرمارود پس 

از اسـتنطاق که همه را قسم می خورند... غروب تلگرافی 

از قزويـن و کرباليی غالم علی رسـید کـه: پس از غارت 

 از گرمارود 
ً
عصر 21 ربيع االّول 1337ق، شب 22 مجددا

جمعـی به قلعه آمده هرچه باقـی مانده بود حتی خوراکی 

و اسـب و قاطر يغما شـد... عصر )يکشـنبه 18 رمضان 

1337ق( بـا کمال اندوه برای تماشـای خرابۀ خودم رفتم 

که ده سـال بود آنجا منزل داشـتم و بیسـت سـال بود بنا 

شـده بود. درسـت يک تل خاکی درسـت نموده اند که اگر 

کسـی سـابق آن را نديده باشـد هيچ تصور نمی کند اينجا 

عمـارت بـود. از تمام اين عمارت يـک تکه چوب کبريد 

باقـی نگذاشـتند. حتی تمـام درخت های پيونـدی و تمام 

شمشـاد و »الفرانـس« و گل هـای چايی را کنـده يا دور 

انداخته اند يا به باغات خود برده اند.1

گـزارش دوم، از سـید ضيـاء الدين الموتی )فرزند سـید زمان 

ويکانـی الموتـی( اسـت بـا عنـوان قيـام مسـلحانۀ دهقانان 

المـوت.2 چنان کـه می دانيـم مؤلـف يکـی از افـراد گـروه 

معـروف بـه 53 نفر اسـت که به رهبـری دکتر تقـی ارانی به 

علـت فعاليت های سیاسـی از 1316 تـا 1320ش در زندان 

بـود. سـید ضيا   ء الدين کـه تبار الموتـی دارد و جريـان وقايع 

قلعـۀ زوارک را دنبـال می کرده اسـت، آگاهی هـای دقيقی از 

بخشـی از فعاليت هـای مـردم المـوت و نقش سـاالرالدوله 

فرزند سپهسـاالر تنکابنـی در اين واقعه را گـزارش نموده که 

بـه عنوان مکمـل وقايع قلعۀ زوارک تلقی می شـود. البته بايد 

1. همان، ج 7، ص 5498، 5502، 5573.

2. الموتی، ضياء الدين. قیام مسلحانۀ دهقانان الموت. تهران: 1359، ص 55 - 

.136
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توجه داشـت که او به لحاظ مسـلک و مرام اعتقادی اش گاه 

در تحليـل و اسـتنتاج از برخی وقايع، نظـری خاص را دنبال 

می کرده اسـت. اما بخشی از گزارش سید ضياء الدين الموتی 

ـ   به رغـم اختـالف روايت با عين السـلطنه   ــ کـه بيانگر  ــ

 نقل 
ً
روی ديگر داسـتان حمله به قلعۀ الموت اسـت، ضرورتا

می کنم:
در تمام الموت صف بندی به منظور سـرکوبی عين السلطنه 

به ترتیب زیر شروع می شود:

)مباشـر  کوشـکی  راسـت خيـرهللا خـان  جنـاح   .1

سپهسـاالر تنکابنی( با عده ای از اهالی اندج رود و فیشان 

ناحيه به سمت باال روچ عزيمت کنند.

2. جنـاح چپ جـالل بيک با عده ای از اهالی آتان در 

ناحيـه ای معـروف بـه دم کـوه، رو بـه روی قلعـۀ زوارک 
موضع بگيرند.1

... در ايـن موقـع ]1337ق[ سـاعدالدوله کـه بنا بود 

برای سـرکوبی بعضی از اشـرار از قزوين به تنکابن برود، 

از طريـق المـوت عزيمـت می کنـد و بـه او دسـتور داده 

می شـود مأموريـن مسـلح قلعـه را نيز خلع سـالح کند. 

سـاعدالدوله حيـن عبـور از المـوت سـالح های ]افراد[ 

عين السـلطنه را از آن ها گرفتـه و در حقيقت آن ها را خلع 

سـالح می کند. پس از رسـیدن به تنکابن اطالع حاصل 

می کند که عين السـلطنه شـکايت کرده و به سـاعدالدوله 

نسـبت تجاوز به اموالش را داده اسـت. سـاعدالدوله از 

شـنيدن ايـن خبـر سـخت ناراحـت می شـود و از بيـن 

مجاهديـن الموت، ولـی خواجوی را احضـار و يادآوری 

می شـود کـه حاضريد به قولـی که به سپهسـاالر در مورد 

تصـرف قلعـۀ زوارک المـوت داده بوديد عمـل کنيد؟ ولی 

خواجـوی به اين سـؤال پاسـخ مثبت می دهـد. بالفاصله 

مبلغی وجه و اسـلحه در اختيار ولی خان قرار می گيرد و 

بـا ده نفـر مـرد مسـلح الموتـی 24 سـاعته از خرم آبـاد 

]شهسـوار[ وارد ]روسـتای[ گرمـارود الموت می شـوند... 

همان شـب قلعـۀ زوارک محاصـره و تمام اسـلحۀ قوای 

عين السـلطنه جمع آوری گرديد... قلعه در محاصرۀ کامل 

قرار گرفته و دسـتور داده شـد عبور و مرور به قلعه بايد 

قطع شـود، فردای آن شـب تعداد الزم قاطر و اسـب تهيه 

کـرده و دسـتور حرکت )خانـوادۀ عين السـلطنه( مقيم در 

قلعۀ زوارک صادر گرديد ... سـپس شروع به ویران کردن 
قلعه می کنند ...2

1. همان، ص 89.

2. همان، ص 99ـ 103. در سال 1335ش در مکان ویران شدۀ قلعه مدرسۀ زوارک 

به نام غزالی بنا شد و تا سال 1372ش دایر بود و اکنون ساختمان ویران شدۀ مدرسه 

تا حدی پابرجاست.

درسـت اسـت کـه پـس از واقعـۀ 1337ق، عز الدولـه 

کمـاکان بـر ملکيـت آنجا تصرف داشـت و کارگـزاران او در 

زوارک حضـور داشـتند،3 امـا تصرف و انهـدام قلعۀ زوارک 

بـرای عز الدوله و پسـرش، عين السـلطنه بسـیار گـران آمد. 

 از ترس سپهسـاالر 
ً
عز الدولـه بعـد از ايـن وقايع و ظاهـرا

تنکابنـی کـه صاحـب قـدرت و نفـوذ بـود، ناگزیر شـد به 

سفارت روس پناهنده شود. خود او به صراحت گفته است:

مـن فقـط از تـرس کينـۀ سپهسـاالر آن هم بـرای خاطر 

المـوت سـفارت )روس( رفتم. بعد هم که برگشـت کرده 

استعفا دادم )عز الدوله. سفرنامه...، ص 106(. 

عين السلطنه هم از اين دشمنی سپهساالر ياد می کند:

دوازده سـال اسـت سپهساالر و امير اسـعد با ما عداوت 

می کننـد و اسـباب ها فراهـم می کنند بلکه ايـن امالک را 

از چنـگ مـا خارج کنند )عين السـلطنه، روزنامـه ...، ج 7، 

ص 5246(.

اهميـت دارد که بدانيم عين السـلطنه بیش از نيمی از روزنامۀ 

خاطرات ارزشـمند ده جلدی خود را به مسائل الموت و شیوۀ 

حکمروايـی اش بـر آنجا و نيز شـرح زوايـای مختلف حملۀ 

سـاالر الدوله بـه الموتی هـا بر قلعـۀ زوارک اختصـاص داده 

 پیش از اين نقل 
ً
اسـت. اشـارات کوتاهی از نوشـتۀ او را عينا

کرديم. معلوم می شـود که پس از شـش سـال کشمکش قرار 

بـر ايـن می شـود، سـاعدالدوله از بابـت انهـدام قلعـه و به 

غـارت رفتـن امـوال آن، بايد مبلغ سـی هزار تومـان )7+23 

هزار تومان( به عين السـلطنه خسـارت بپردازد )همان، ج 9، ص 

7220(. او در چنـد نوبت هشـت هزار تومـان از تعهد خود را 

ادا کـرد، امـا عمرش وفـا نکرد تا مابقی بدهی خـود را بپردازد؛ 

سـاعدالدوله در واقعـۀ رجب 1343ق از اسـب فرو افتاد و 

مرد )همان، ج 9، ص 7227(.

فصل پايانی گفتار ما، مربوط اسـت به سیاهه ای از اموال 

به يغما رفتۀ عين السـلطنه قهرمان ميرزا در قلعۀ زوارک الموت 

کـه به گفتۀ او در حملۀ سـاالرالدوله و الموتی ها، از بين رفته 

3. موضوع اختالف عز الدوله و الموتی ها بر سر مالکيت 44 آبادی به اصطالح 

خالصۀ الموت، پس از 41 سال کشمکش، سرانجام در 1315ش به هجده هزار 

تومان، به روايتی بیست هزار تومان، به رعايا واگذار شد )سالور، روزنامۀ ...، ج 2، 

ص 1636( گرچه تعلقات فرزندان عين السلطنه به آنجا از بابت مادر الموتی خود 

همچنان برقرار بود.
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اسـت. ايـن سـیاهه به همـراه انتقـال بخشـی از کتاب های 

خطـی و يادداشـت های خانوادۀ عين السـلطنه بـه کتابخانۀ 

شـورای اسـالمی به آن کتابخانه سـپرده شـده است. به لطف 

حجت االسـالم رسـول جعفريـان و دکتـر کيانـوش کيانی 

هفت لنگ، نسـخه ای از اين سیاهه به نگارندگان اين سطور 

سـپرده شـد تا ضمن بيان پیشینۀ اين قضيه و پس از بازخوانی 

و استنسـاخ نسـخه کـه بخش هايـی از آن به صورت سـیاق 

اسـت، آن را برای چاپ آماده کنيم. اين سـیاهه به ویژه از سـه 

جنبـه اهميـت دارد: يکـی نشـان دهندۀ تمهيداتی اسـت که 

عين السـلطنه بـرای زندگی خصوصـی و حکمروايی خود در 

الموت فراهم آورده بوده اسـت. دوم اينکه اين فهرسـت دقيق، 

 برخـی از حکمروايان 
ً
بايـد حاکـی از اين باشـد که اصـوال

قاجاری در قلعه ها و اسـتحکاماتی چون قلعۀ زوارک، دارای 

صـورت اموالـی بوده انـد که موجـودی قلعه را نشـان می داده 

اسـت. سـوم، وجود لغات و اصطالحات و اسـامی اوزان و 

مقادیر در اين سـیاهه اسـت که برای پژوهش های اجتماعی 

سودمند به نظر می آيد.

پیش از آن توجه می دهيم که سـعی شـده است بازخوانِی 

درسـتی از اين سـیاهه ارائه شـود، اما ترديـد در صحت چند 

ـ  به سـبب ناخوانا بودن اصل نسـخه و   سـیاق ـ 
ِ
نـام  و ارقـام

کپی نامناسب از آن  ــ باقی است.

نکتۀ ديگری که در استنسـاخ اين سـیاهه ملزم به رعايت 

آن بوده ايم، »شـیوۀ کتابت« عين السلطنه است؛ بدين معنا که 

برخی کلمات به همان صورت که در سـیاهه اسـت، در اين 

چـاپ آمده اسـت. بـه طور مثـال کلماتی چون نفـط، هریر، 

طهـران، چطـر، هوله، سـاطور، زغـال، قلطاق، لهـاف، پطو، 

خـورد خـورد و نظایـر آن. امـا گـذاردن نقطه ویرگـول )؛( و 

عالمـت )-( پیـش از هر واحد شـمارش را، بـرای تمایز بين 

دو مطلب، ضرور دانستيم. 

اينـک بازخوانـی سـیاهۀ امـوال عين السـلطنه در قلعـۀ 

زوارک الموت که به  وسـیلۀ سـاالرالدوله و عمال او به غارت 

رفته است: 

صـورت اموال غارت قلعـۀ ]زوارک الموت[ که در عصر 

22 شـهر ربيع االّولـی 3 جدی يونت ئيل ]1337 ق[ توسـط 

گماشـتگان آقـای سـاعدالدوله واقع گرديد لغايـت 26 ربيع 

 از قلعۀ 
ً
 و عنفـا

ً
الثانـی کـه عيال و اطفـال اينجانـب را جبرا

الموت ]مقصود: قلعۀ زوارک[ به شـهر نمودند از قرار تفصيل 

ذيل را

حیات اندرونی از اطاق و برج مسکونی اینجانب 

قالـی بـزرگ سـه زرع در 4 زرع چـارک - تختـه؛1 قاليچـۀ 

قشـقايی دو زرع در يک زرع - تخته؛ کرسـی 2 عدد؛ لحاف 

کرسـی ترمـه - تخته؛ لحاف رو ترمـه - 2 تخته؛ متکای پر قو 

- 2 عدد؛ متکای پر تعارفی - 2 عدد؛ تشک دور کرسی - 4 

تخته؛ جاجيم رو کرسـی - تخته؛ جاجيم رو ميز - تخته؛ رو 

کرسـی فرنگـی - عـدد؛ تخت خـواب چوبی - عـدد؛ لگن 

لعابـی - عدد؛ آفتابه برنج - عدد؛ آفتابه گلدان برنج - 2 عدد؛ 

ماهـوت پاکن شـانه - 6 عدد؛ آينۀ نقـره - عدد؛ کيف دالکی 

- عدد؛ جعبۀ دسـتمال گـردن - عدد؛ عصای بامبو - 6 عدد؛ 

عصای سـر طال - عدد؛ عطر افشـان - عدد؛ صندلی چوبی 

- 3 عـدد؛ پردۀ چادر شـب - 2 تخته؛ تفنـگ پنج تير آلمانی 

 - قبضه؛ فشـنگ پنج تير 
- قبضه؛ شـش لول قبضه؛ برينگ2

بـا قطـار - 100؛ فشـنگ برينگ - 50؛ فشـنگ شـش لول 

سـربی - 50؛ کتـاب فارسـی انگلیسـی - 23 جلـد؛ کيف 

تحریـر کار اورپيـه محتـوی بعضی اسـناد؛ جعبۀ پـول زرد 

 1600 تومـان؛ جعبـۀ   تحریر اصفهانی؛ اسـکناس - 
ً
تقريبـا

150 تومان؛ محتوی اسـناد ریز 68 ]بسـته[ کاغذ - 12000؛ 

تسـبيح اعال - 4 رشـته؛ عينک - 3 عدد؛ حولۀ صورت - 2 

عدد؛ کارتن قباله جـات امالک مراتع زرخريدی  اجاره نامچه 

و اسناد بيع شرطی - 7 بسته. 

در دو گنجۀ این اطاق

جـام نقرۀ کوچک - 3 عدد؛ سـینی ورشـو بـزرگ - 4 عدد؛ 

سـینی زیـر دسـتی کوچک - 6 عـدد؛ کارد و چنـگال - 24 

دسـت؛ ترشـی خوری بلور - 2 دسـت؛ شـربت خوری بلور 

- 2 دسـت؛ مربا خوری بلور - يک دسـت؛ تنگ بلور بزرگ 

-  عـدد؛ کوچـک - 6 عـدد؛ ترشـی خوری چينی - دسـت؛ 

فنجـان نعلبکی چينی - 4 دسـت؛ قندان - 4 عدد؛ قاشـوب 

ـ مانند  1. اشیايی که در مقابل آن ها تنها به ذکر واحد شمارش آن اکتفا شده استـ 

»عدد«، »تخته«، »زوج«، »دستگاه« ــ مقصود آن است که از آن شی يک عدد 

 قالی بزرگـ  تخته؛ يعنی يک عدد بوده است نه بیشتر.
ً
موجود بوده است. مثال

2. برونینگ: نوعی تيربار سبک.
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سـوپ خوری چای خوری - 4 دسـت؛ آب خوری چينی - 4 

عـدد؛ جعبـۀ دوای فرنگی - 2 عدد؛ کیسـۀ دواجـات ایرانی 

- عدد.

صندودخانۀ برج

پـول سـفيد در صنـدوق - 5000 تومـان؛ پـول سـفيد ميان 

حـوض و سـقف اطـاق - 2700 تومـان؛ سـرداری ماهوت 

فاکونـی شـال ثوپ؛ عبـای موهـری نايینـی - 4 تختـه؛ کت 

ماهـوت فاکونـی کتـان - 6 ثـوپ؛ شـلوار جليقـه - 6 ثوپ؛ 

پالتـوی ماهوت شـال طارم - 4 ثوپ؛ شـنل ماهـوت - ثوپ؛ 

پالتـوی بارانـی - ثـوپ؛ پيراهـن زیـر شـلواری - 12 ثوپ؛ 

دسـتمال جوراب - 8 جين؛ ريـگال1 چکمه - 2 زوج؛ پوتين 

چرمـی کتانـی - 5  زوج؛ بقچۀ ترمـه - 2 عدد؛ بقچه قلمکار 

- 6 عدد؛ سـوزنی حمام ترمه - تخته؛ حولۀ حمام - 4 تخته؛ 
کاله ماهوت نمد - 3 عدد؛ توتون سیگار - 32 گيروانکه.2

لباس عباس میرزا و مسکود میرزا در برج

پالتـوی ماهوت شـال - 6 ثـوپ؛ سـرداری - 6 ثوپ؛ کت و 

شـلوار - 10 ثـوپ؛ جليقۀ مخمل و غيـره - 4 ثوپ؛ پيراهن 

روس - 8 زوج؛ کاله ایرانی فرنگی 
ُ
چيت - 10 ثوپ؛ پوتين ا

- 8 عـدد؛ حولـۀ حمـام - 2 تخته؛ سـوزنی بقچـه ترمه - 3 

تختـه؛ بقچۀ چيت قلمـکار - 3 تخته؛ نانوی بچه با لوازمات 

- عدد؛ سماور ورشوی بزرگ - عدد.

لباس والدۀ عباس میرزا در برج

پيراهـن مخمل فاکونی اطلسـی - 5 ثوپ؛ پيراهن چيت - 5 

ثوپ؛ چادر نماز - 8 ثوپ؛ چارقد حریرکار دسـتی - 9 عدد؛ 

دسـتمال جـوراب - 15 زوج؛ اروس پوتيـن - 4 زوج؛ بقچه 

قلمـکار - 5 ثـوپ؛ سـوزنی ترمه حمام - تختـه؛ حوله حمام 

- 2 تختـه؛ طـاس مسـی کوچـک و بزرگ - 4 عدد؛ سـینی 

مسـی و مشـربه - 2 عدد؛ سـماور ورشـو بـزرگ - 2 عدد؛ 

 کوچـک - 2 عـدد؛ جاجيـم اعال - 20 تختـه؛ چادر 
ً
ايضـا

شـب کار المـوت - 53 تخته؛ چادر شـب ابریشـمی - 13 

1. ريگال يا رگال: در اينجا مقصود محل نگاهداری مخصوص چکمه است.

2.گيروانکه: واحد وزن روسی سابق. برابر تقريبی با پنج سیر )يک گيروانکه برابر 

400 گرم(.

عدد؛ حولۀ کار الموت - 60 عدد؛ کرباس سـفيد - 20 توپ؛ 

کربـاس رنگ کرده - 10 تـوپ؛ حولۀ فرنگی - 2 عدد؛ صابون 

گلیسـیرين و غيره - 2 جعبه؛ صابون رخت و سـر - 30 من 

شـاه؛ سـفرۀ چرمی همدانی - 2 تخته؛ سفرۀ چيت سفيد - 3 

تختـه؛ صنـدوق چرمـی - 8 عـدد؛ کبريـت - صـد پاکت؛ 

سـیگار پيچيده دویسـت و پنجاه عددی  - 52 بسـته؛ کاغذ 

پست - 9 دسته؛ پاکت بزرگ و کوچک  - 3 جعبه. 

اسباب اطاق خانمها در اطاق بزری

فـرش اطـاق تمام قاليچه کار الموت همدان عراق سـه زرعی 

و دو زرعـی - 15 تختـه؛ قاليچۀ شـیرازی نصـب ديوار - 2 

تختـه؛ قاليچـۀ ترکمانـی - 2 تخته؛ قاليچۀ عراقـی روی ميز 

- تخته؛ پردۀ اشـتوف - 7 درگاه؛ رخسـارگی لحاف کرسی - 

تخته؛ تشـک دور کرسـی - 4 تخته؛ متکای پر قو - 4 عدد؛ 

متـکای پـر - عـدد؛ لحاف ترمه رو  - تختـه؛ لحاف رو - 3 

تختـه؛ جاجيـم - 4 تختـه؛ پتـوی روی تشـک دور کرسـی 

مخمل - 4 تخته؛ چادر شب رختخواب - 4 تخته؛ روکرسی 

مخمـل - تخته؛ کرسـی و ميـز - 2 عدد؛ صندلـی راحت - 

عـدد؛ صندلی اعال - 3 عدد؛ تخت خواب آهن سـفری - 2 

عـدد؛ گرامافـن  - دسـتگاه؛ صفحه - 200؛ چـرخ خياطی 

اعـال - دسـتگاه؛ ميـز چرخ - عـدد؛ پشـتی رو صندلی - 2 

عـدد؛ منقل کرسـی در اطـاق - 2 عدد؛ آفتابـه لگن برنجی - 

دسـت؛ سـینی برنج زیـر آفتابه لگـن - عـدد؛ آفتابۀ کوچک 

برنجی - 2 عدد؛ سـینی مسـی 4 گوش - 2 عدد؛ چراغ پايه 

ورشـو - زوج؛ الله - زوج؛ سـاعت فرنگـی طاقچه - عدد؛ 

قـاب عکـس - 8 عـدد؛ کارت پسـتال - 80 عـدد؛ قـاب 

عکس هـای خاتم کاری - 6 عدد؛ گلدان های گل زمسـتانی 

- 40 عـدد؛ کتاب شـاهنامه - جلد؛ نظامـی - جلد؛ فرخی 

 خطـی - جلد؛ - 
ً
- جلـد؛ رودکـی چاپـی - جلـد؛ ايضـا

منوچهـری خطـی - جلد؛ سـعدی کلیات - جلد؛ سـعدی 

خطـی - جلـد؛ انوری خطـی - جلد؛ حافـظ - جلد؛ خيام 

خطـی چاپـی - 2 جلـد؛ مثنـوی - جلـد؛ تذکـره - جلـد؛ 

آثارالعجـم - جلـد؛ تاريخ اعثم کوفی - جلد؛ بيهقی - جلد؛ 

کالم هللا مجيـد خطـی چاپـی - 2 جلـد؛ کالم هللا کوچک - 

جلـد؛ جامـع عباسـی - جلـد؛ مجمـع المسـائل - جلـد؛ 



28 

دورۀ دوم، سال هفتم، شامرۀ سوم و چهارم، مرداد - آبان 1392

جستار

ی
جيد

هللا م
ت 

- عناي
ی 

گلنار کريم

ت 
مو لا ِک اا

وله در زوار
عزالد

ی دلکۀ 
 یغما

زادالمعـاد - جلـد؛ تاریخ بختیاری - جلد؛ الف ليله - جلد؛ 

کلیلـه و دمنـه - جلد؛ صـرف مير - جلد؛ حفـظ الصحه - 

جلـد؛ هيئت فرهنـگ - جلد؛ جغرافيا - جلد؛ جغرافيای فن 

سـن - جلـد؛ نقشـه ایـران - جلـد مخمل - جلـد؛ حيات 

عليخـان - جلد؛ کفاية الحسـاب - جلد؛ گلسـتان - جلد؛ 

کتـاب آشـپزی - جلد؛ کنـت مونت کریسـتو - جلد؛ زینت 

المجالس - جلد؛ لغت فرانسـه فارسی - جلد؛ سفرنامه - 4 

جلـد؛ کتاب هـای ملکـه خانم روشـنک خانـم - 20 جلد؛ 

کيـف خانم هـا - 2 عـدد؛ شیشـه جوهـر - 7 عـدد؛ پـوار1 

خط کـش پرگار - 5 عدد؛ قلـم نو - 3 عدد؛ جعبه رنگ لوازم 

آن - 2 عـدد؛ زنـگ - عدد؛ دوات ورشـو - 2 عـدد؛ قلمدان 

دوات طال - دسـت؛ کيف تحریر - عدد؛ بسـته کاغذ پسـتی 

- 10 بسـته؛ پاکت بزرگ کوچک - 4 جعبه؛ دفتر سـفيد - 6 

عـدد؛ اسـباب تحریـر بسـیار؛ الک قرمـز الـوان - 2جعبه؛ 

دوربين صدف - عدد؛ ساعت زنگی - عدد.

دو صندودخانه اطاق بزری متکلق به خانم ها وکلف  

آن ها

پيراهـن حریر سـفيد اعال - عدد؛ حریر پشـت گلی اعال - 

 آبـی اعـال - عـدد؛ فاکونـی - 5 ثـوپ؛ پيراهن 
ً
عـدد؛ ايضـا

اطلـس - 2 ثـوپ؛ ربد شـامبر مخمل - ثـوپ؛ پالتو مخمل 

ماهـوت - 2 ثـوپ؛ کت ماهـوت فاکونی - 5 ثـوپ؛ پيراهن 

حریـر تابسـتانی - 18  ثوپ؛ چادر نمـاز - 15 ثوپ؛ چارقد 

حریـر تـور - 12 ثوپ؛ جـوراب اعال - 32 زوج؛ دسـتمال 

حریر اعال - 25 عدد؛ شارف همه رنگ - 5 عدد؛ طاقه شال 

مرحمتی سـپه سـاالر ]تنکابنی[ - طاقه؛ شـال مرحمتی امير 

اسـد ]خلعتبـری[ - 2 طاقـه؛ شـال الکی خـود خانم ها - 2 

طاقه؛ اروس اطلس سـفيد - زوج؛ گل روی اروس - زوج؛ 

کفـش از هر قبيـل - 5 زوج؛ پوطين فرنگی - 2 زوج؛ گالش 

- 2 زوج؛ چـادر سـاده اطلـس - 4 تختـه؛ حولـه حمام - 4 

تخته؛ سـوزنی ترمـه حمام بزرگ کوچـک - 2 تخته؛ جانماز 

ترمه - 3 تخته؛ دسـت بقچه ترمه - 2 دسـت؛ دسـت بقچه 

گل دوزی - 3 تخته؛ بقچه یراق ترمه - 4 تخته؛ بقچه شـال 

مخمـل قلمکار - 10 عدد؛ چيت و پارچه های ديگر بسـیار؛ 

هولـه صورت فرنگی - 6 عدد؛ روی تشـک کتان - 12 عدد؛ 
1. در یادداشت های عین السلطنه )ج 8 ، ص 6160 ( بوار خوانده شده است.

پـرده طـور - 9 عدد؛ چطر زيبا مال بی بی - 2 عدد؛ کلی عطر 

اعـال - يـک جعبه؛ ماهوت پاکن - 3 عدد؛ شـانه های سـر 

- 5 عـدد؛ آينـه نقـره - عـدد؛ آينـه جـای عکـس - عـدد؛ 

عطرافشان - 2 عدد؛ عطر از هر قبيل - 7 شیشه؛ صابون های 

اعـال - 27 قالـب؛ بادبـزن اعال - 4 عدد؛ کيف دسـتی چرم 

جيـر مخمـل - 5 عدد؛ کيـف مرواريـد دوزی - عدد؛ کيف 

هيکلـی - عدد؛ جعبه بزرگ اشـیا کامـوا دوزی خامه دوزی؛ 

جعبـه خياطی با لوازمـات - عدد؛ عمامه کاموا تور ابریشـم 

ميـل و غيـره بسـیار؛ طـاس حمـام - 2 عـدد؛ طـاس حمام 

کوچـک - 3 عـدد؛ سـینی حمام - عدد؛ آبخـوری بلور - 3 

عـدد؛ روزنامه هـای مـد - 2 جلد؛ اشـیای ديگـر زنانه از هر 

قبيـل؛ ابـر صورت مسـواک دوای دنـدان؛ کاغذهـای گلدار 

اعال - چند بسته. 

رخوت2 ملکه خانم روشنک خانم و حاجی بی بی 

کلف 

پيراهـن حریـر اطلس - 4 ثوپ؛ پيراهن فاکونی مخمل شـال 

 - 2 ثوپ؛ 
ً
- 6 ثـوپ؛ پالتـو ماهـوت - 2 ثوپ؛ مخمل ايضـا

شـنل و شـال طـارم - 2 ثوپ؛ کت مخمل ماهـوت غيره - 6 

ثـوپ؛ پيراهن چيت - 12 ثوپ؛ چـادر نماز - 5 ثوپ؛ چادر 

سـیاه اطلـس - ثـوپ؛ دسـتمال های اعـال - 18 عـدد؛ 

جوراب هـای فرنگـی - 32 زوج؛ پوطيـن فرنگـی - 2 زوج؛ 

کفـش فرنگـی - 2 زوج؛ ایرانـی - 2 زوج؛ هولـۀ حمام - 4 

عـدد؛ سـوزنی حمام مخمـل گلدوزی - 2 تختـه؛ بقچۀ ترمه 

- عـدد؛ بقچۀ مخمل قلمکار چيـت - 8 عدد؛ صندوق - 2 

عـدد؛ بادبـزن - 2 عـدد؛ جعبـۀ مخمل - 2 عـدد؛ چطر - 2 

عـدد؛ فرش2 صندوقخانه گليم؛ کـت بی بی - 2 عدد؛ چادر 

 - 5 ثوپ؛ چادر سـیاه 
ً
نمـاز بی بـی - 3 عـدد؛ پيراهن ايضـا

عالـی - ثوپ؛ صابـون در صندوقخانه بوده - 3 من؛ اطو - 1 

عدد.

زیورآالت هر سه خانمها با مال والدۀ عباس میرزا

مـدال گردن الماس؛ انگشـتر الماس برليان - حلقه؛ انگشـتر 

المـاس اميـر اسـعد ]خلعتبـری[ - حلقه؛ انگشـتر عقيق - 

حلقه؛ سـاعت طالی کوچک - دسـتگاه؛ النگوی الماس - 
2. رخوت را جمع رخت گرفته است.
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زوج؛ مـدال گـردن ملکه خانم - عدد؛ گوشـوارۀ الماس ملکه 

خانـم - زوج؛ انگشـتر فيـروزه روشـنک خانـم - حلقـه؛ 

گوشـوارۀ طال - زوج؛ انگشـتر سـه تکۀ ملکه خانم - حلقه؛ 

 الماس شـکوفه - حلقـه؛ پنج هـزاری زرد نزهت خانم 
ً
ايضـا

 - 9 عدد؛ ده مناتی1 طـال - 3 عدد؛ 
ً
- 100 عـدد؛ ليـره ايضـا

پول نقد هر سه خانم ها - 453 تومان.  

مال والدۀ عباس میرزا که زیر لمبه2 در جکبه آهن 

کوچک بوده

سـاعت طال عکس شاه - دسـتگاه؛ بند ساعت طال - رشته؛ 

بند سـاعت دو بندی با سـکه - رشـته؛ دسـتبند طال - زوج؛ 

دسـتبند فرنگـی -  زوج؛ گردن بند طال بـا زنجير نگين ياقوت 

- عدد؛ انگشـتر سـه تکۀ فيـروزه - حلقه؛ دوربيـن زنانه - 

عـدد؛ قوطـی سـیگار نقـره - عـدد؛ فنـدک نقـره - 2 عدد؛ 

سـنجاق المـاس يقـه - 2 عـدد؛ گوشـوارۀ المـاس - زوج؛ 

گوشـوارۀ 2 هزاری -  زوج؛  سـنجاق طال - عدد؛ ليره - 10 

عـدد؛ دو هـزاری - 9 عـدد؛ پـول نقـد - 35 تومـان؛ پوطين 

پشـت لمبه بوده برده اند - 2 زوج؛ قلمدان کار آقا صادق دور 

آب طال؛ تمام اسباب - دستگاه.

اشياء اطاق عباس میرزا و مسکود میرزا و آنچه در 

گنجه و صندوق بوده

فـرش اطاق هـای اطاق گليم اعالء 3 زرع چارک در 4 چارک 

- 5 تختـه؛ قاليچه - 2 تخته؛ کرسـی منقل کرسـی - 2عدد؛ 

لحـاف کرسـی بـزرگ رو جاجيـم - تختـه؛ چـادر شـب 

رختخـواب - 4 تختـه؛ متـکای پر بزرگ کوچـک - 4 عدد؛ 

لحـاف رو - 4 عـدد؛ جاجيم رو کرسـی - تخته؛ جاجيم در 

رختخواب - 2 تخته؛ چادر شـب رو کرسـی - تخته؛ سماور 

برنـج بـزرگ - عدد؛ اسـتکان نعلبکی - دسـت؛ سـینی زیر 

استکان - دست؛ سینی مسی بزرگ - 2 عدد؛ قوری کوچک 

بـزرگ - 6 عـدد؛ جـام برنـج سـماور - عدد؛ طشـتک زیر 

سـماور - عدد؛ شیردان مسـی - عدد؛ شیردان لعابی - عدد؛ 

آب خـوری لعابـی - عـدد؛ کالم هللا مجيـد - 3 جلد؛ کتاب 

درسی - 5 جلد.

1. ده مناتی: منات، پول رايج روسیه برابر يکصد کپک.

2. لمبه: پیشانی بنا و ساختمان.

در صندوق رخوت و اشياء مادر علی محمد

 - 6 ثوپ؛ چادر نماز - 6 ثوپ؛ پيراهن - 5 ثوپ؛ تنبان 
يلن3

 - 8 تخته؛ چادر سیاه 
زنانه - 7 ثوپ؛ چارقد مستعمل آقبانو4

عالـی - تخته؛ چاقچور - زوج؛ روبند - 2 ثوپ؛ دسـتکش 

و جوراب - 8 زوج؛ کمربند - 2 زوج؛ چيت سـربنده - 25 

زرع؛ بقچۀ قلمکار چيت - 5 عدد؛ قديفه - 2 عدد؛ سـوزنی 

شـال - تختـه؛ دوربين کوچـک بچه ها - عـدد؛ قوطی نقره 

- عدد.

در یک جکبه وادع در این اطاق که زیر لمبه گذاشته 

بودند برده شده اس 

پـول نقد دسـته کرده - 4 تومـان؛ پـول زرد - 32 تومان؛ پول 

سـفيد - 15 تومـان؛ گوشـواره طـال - زوج؛ انگشـتر طال - 

حلقـه؛ انگشـتر گوشـواره نقـره - 2 زوج؛ کيـف جيب - 2 

عـدد؛ گوشـوارۀ زنجيـر طـال - زوج؛ قرقـره نـخ - 2 جيـن؛ 

ابریشـم - 6 کالف؛ تسـبيح خراسان - 2 رشـته؛ زيورجات 

متعلـق به علی محمد مادرش آنچه بوده؛ قند انگلیسـی - 10 

کله؛ قند شـهری - 10 من؛ ماسـت - 12 من؛ چايی - 6 من؛ 

آجيل - 3 من؛ دواجات از اين مقدار زيادتر.

اشياء اطاق دم درب مکتب خانه

فرش گليم - 2 تخته؛ کرسـی و منقل - 2 عدد؛ لحاف کرسی 

- عـدد؛ تشـک دور کرسـی - 3 عدد؛ جاجيم رو کرسـی - 

تخته.

آذوده در دو انبار و یک برج آشپزخانه

در بـرج انبـار - 2 خروار؛ نمک - 3 خروار؛ سـیب زمينی - 

يـک خروار؛ ليمو عمانی - 10 مـن؛ فلفل و زردچوبه و غيره 

- 6 مـن؛ ادويـه - 3 من؛ رب آلوبالـو - 12کوزه بطری؛ رب 

قـوره - 23 بطر؛ رب شـاه تـوت - 14 بطر؛ رب آلوچه - 25 

 - 20 بطر؛ آب قـوره - 12 کپ؛ آب نارنج 
بطـر؛ رب کهـری5

و آب ليمو - 12 شیشه؛ زعفران - 35 مثقال.

3. يلن: نوعی پارچه.

4. آقبانو ]آغبانو[: پارچه ای نازک و پنبه ای که بیشتر برای چارقد و چادر به مصرف 

می رسد.

5. کهری: زال زالک
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در انبار اّول

چـوب مگـس - 12؛ گـردو - 70 هـزار؛ نـان پختـه - 64 

 - 6 من؛ مربای 
ً
من؛ظـروف چينـی - 4 گنج ؛ مربای به تقريبا

 - 20 من؛ قورمه - 4 جلد؛ سـنجد - صد من؛ 
ً
آلوبالو تقريبا

کشـمش - صد من؛ کشـمش سـبز بی دانه - 10 من؛ عناب 

- 10 مـن؛ پیـت نفط خالی - 20 عدد؛ ترشـی به کوزه بزرگ 

- 5 کوزه؛ ترشـی آلبالو - 5 کوزه؛ ترشـی بادمجان - 3 کوزه؛ 

ترشـی لوبيا - 2 کوزه؛ ترشی خيار - 5 کوزه؛ ترشی گل کدو 

- 4 کوزه؛ ترشـی گل کلم - کوزه؛ عرق بيد کاسـنی شـاه  طره 

- 50 بطری؛ شیشه بطری خالی - 200 عدد؛ 

رختخواب زیادی جه  مهمان 

لحـاف رو 10 تخته؛ تشـک چيـت - 6 تخته؛ متکای پر - 6 

عـدد؛ متـکای پر ابلق - 4 عدد؛ چادر شـب نخی - 5 تخته؛ 

گليم فرش - 3 تخته؛ پشه بند بزرگ کوچک - 6 عدد.

در انبار دوم

آرد - 6 خروار؛ روغن - 1 خروار؛ برنج مواليی - 3 خروار؛ 

پنير - 76 من؛ برنج رسـمی الموت - 6 خروار؛ کشـک - 20 

مـن؛ نخـود - 25 مـن؛ لوبيـا - 20 من؛ عدس مـاش - 35 

مـن؛ لپه - 8 من؛ لوبيا چشـم بلبلـی - 5 من؛ لپه باقال - 10 

مـن؛ بلغـور - 20 من؛ رشـته پلو - 12 من؛ عسـل آب گرفته 

- 18من؛ ]عسـل[ آب نگرفته - 60 من؛ شـیره انگور - 26 

 - 18 من؛ سـبزی خشک - 30 من؛ قليان 
من؛ شـیرۀ بُرتوت1

کـدو - 10 عـدد؛ چيلک نفـط - 5 بار؛ جـوال - 10 زوج؛ 

گونـی - 30 عـدد؛ تنباکـو - 40مـن؛ سـنگنک - 10 مـن؛ 

سـبوی خالی - 20 عدد؛ چوبک1 خشک - 10 من؛ جاجيم 

مسـتعمل - 4 تختـه؛ چـادر گنـدم چرمی کنفـی - 4 تخته؛ 

کندولـه در انبـار - 10 عدد؛ جعبه چوبی - 15 عدد؛ يخدان 

کار خانـه - 2 عدد؛ چمچه قاشـوب - 18 دانه؛ پشـم پاييزه 

- 4 مـن؛ پنبـه فرنگـی - 7 خروار؛2 پنبـه گالش نصف رنگ 

کـرده نصف بی رنـگ - 3 من؛ کوزۀ پنير کنار حوض 10 عدد 

- 20 من؛ آلوچۀ خشک - 20 من.

1. برتوت: تمشک.

2. در یادداشت های عین السلطنه )ج 8، ص 6253( آمده که اين مقدار پنبه را در 

مقابل طلبی که از ميرزا حسین داشته گرفته است.

اطاق کلف  ها که نهارخانه هم بوده

فـرش اطـاق گليـم؛ کرسـی و منقـل - 2 عـدد؛ لحـاف 

کرسـی کرباس - تختـه؛ لحـاف رو کرباس غيـره - 4 تخته؛ 

سـفرۀ چرمـی - عدد؛ سـفره چيت - عدد؛ هولـۀ کار الموت 

- 8 عدد؛ بشـقاب زیردسـتی - 12 عدد؛ ]بشقاب زیر دستی[ 

سـری کار ژاپـن - 6 عـدد؛ آبخوری لعابی چينـی - 6 عدد؛ 

نمکـدان بلـور - 6 عدد؛ فلفل دان ورشـو - 2 عدد؛ شـیردان 

لعابـی - عدد؛ چراغ در گنجه مـال اطاق ها - 6 عدد؛ چراغ 

کوچک شـب - 4عدد؛ کفگير برنج سرسفره - 2 عدد؛ لباس 

کلفت هـا در چنـد بقچـه؛ کت پيراهـن؛ چادر نمـاز و غيره؛ 

گليم چادر - تخته؛گليم های کوچک - 5 تخته.

ظروف آشپزخانه  

ديگ بـزرگ - 3 عدد؛ ديگ بزرگ کوچک - 11 عدد؛ روغن 

داغ کـن - 3 عـدد؛ آبکش بـزرگ کوچک - 3 عـدد؛ دیزی 

مسـی - 3 عدد؛ قزقانه مسـی - 2 عدد؛ باديه برنج خیس کن 

- 20 عـدد؛ ]برنـج خیس کـن[ کوچکتر - 2 عـدد؛ آبگردان 

- 3 عـدد؛ کفگيـر مالقـه - 4 عدد؛ در ديگ مسـی حلبی - 

13 عـدد؛ قابلمـه مسـی - 6 عدد؛ مجموعه مسـی - 6 عدد؛ 

سـینی مسـی مـدور - 2 عدد؛ قاب مسـی بـزرگ - 6 عدد؛ 

طشـت مسـی - 2 عدد؛ آفتابه مسی - 3 عدد؛ آفتابه کوچک 

- 2 عدد؛چـراغ دسـتی - 5عـدد؛ ظروف لعابـی - 4 تکه؛ 

مالقـه لعابی - 2 عـدد؛ کفگير لعابی - 2 عـدد؛ پياله بزرگ 

کوچک - 4 عدد؛ وزیری مسـی - 12 عدد؛ خورشت دوری 

- 12 عـدد؛ باديه مسـی بزرگ کوچک - 38 عدد؛ بشـقاب 

- 38 عدد؛ کاسه مسی - 14 عدد؛ ترشی خوری - 12 عدد؛ 

نعلبکـی مسـی - 6 عدد؛ بيـل آهن - 3 عـدد؛ منقل فرنگی 

- 2 عـدد؛ انبر بلنـد - 2عدد؛ ]انبر[ کوچک - 2 عدد؛ هاون 

برنـج - 2 عـدد؛ هاون کوچک - عـدد؛ کارد بزرگ - 5 عدد؛ 

سـاطور - عدد؛ تخته - 2 عدد؛ سیخ کباب - 14 عدد؛ خان 

تختـه - 2 عـدد؛ وردنـه - 2 عدد؛ لوک بـزرگ کوچک - 5 

عدد؛ سفره کرباس - 2 عدد؛ سرکه در آشپزخانه دو خمره؛

کابينه حیات بیرونی اطاق بزری 

قالـی بزرگ سـفيد قرمز کار مالیر نـو - 12 زرع؛ قالی بوته 3 
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زرع در2 زرع - 2 تختـه؛ قاليچـه کار عـرب - 2 تخته؛ ميز 

تحریـر بـزرگ - عدد؛ ميز کوچک سـفری - عـدد؛ صندلی 

حصيـری - 3 عـدد؛ نيمکـت کوچـک - عدد؛ ميزکشـوئی 

کوچـک کار طهـران - 6 عدد؛ جاجيم سـفيد ميز تحریر - 

تختـه؛ پـرده جاجيم درهای ورود - 2 تخته؛ صندلی سـفری 

چوب گردو - 5 عدد؛ سـاعت زنگی سـر بخاری - دستگاه؛ 

وال بـر چادر شـب درهـای حيات - 3 تخته؛ پارچه پشـت 

شیشـه - 6 تختـه؛ خورجيـن رو صندلـی سـفری 4 زرع - 

عدد؛ صندلی سـفری مشـکی - عـدد؛ جای کاغـذ - عدد؛ 

دوات بلـور - 3 عدد؛ جـای قلم فرنگی - عدد؛ پوار - عدد؛ 

قيچـی چاقـو - 2 قبضـه؛ قلـم مـداد - 10 عـدد؛ بعضـی 

اسـباب های خـورد خورد]خرد خـرد[؛ چک هـای مالياتی - 

چنـد جلـد؛ پس چک - 12 جلد؛ دفاتر نوشـته سـفيد - 12 

جلـد؛ خط کـش - 2 عـدد؛ زنـگ روی ميـز - عدد؛ اسـناد 

 
ً
مطالبـات فـروش غله توشـقان ئيـل لوئيل ئيالن ئيـل، تقريبا

15000؛ اسـناد طرازی گوسـفند دانه 5 الـی 4 تومان - 600 

رأس؛ اسـناد دولتـی و نقديـات ماليـه در بارس ئيـل لغايـت 

يونت ئيل؛ روزنامه تحریر خودم - 9 جلد؛ کارتن اجاره جات 

يونـت ئيـل و بعضـی اسـناد وسـیاهه - جلد؛ اسـناد دولتی 

متعلـق بـه رعايا کـه امانت بـرده بودنـد؛ پول صغيـر مرحوم 

يوسـف - 30 تومـان؛ شیشـۀ مرکب - 2 عدد؛ شیشـۀ عطر 

اعـال - 2 عـدد؛ باروت - کوزه؛ چاشـنی تفنـگ - 3000؛ 

کاغذ پاکت - 10 بسـته؛ فشـنگ پنج تير آلمانی روسـی سـه 

تيـر - 10000؛ فشـنگ ورندل بلند کوتاه - 1500؛ فشـنگ 

موزر - 200؛ مکنز - 300؛ صورت محاسبات رعايا هرچه 

بوده؛ تمسـکات فروش برنج هر چه بوده؛ سـیاهه چند سـاله 

تقی ابوالقاسـم هرچه بوده؛ اسـناد تقاوی رعايا آنچه که بوده؛ 

کتاب فارسی رمان سیاسی غيره - 12 جلد.

حیات بیرونی اطاق بزری

 اعالتر 
ً
قالـی بـزرگ متن ترمه نو 5 زرع درسـه زرع نيم؛ ايضا

سـه زرع در 4 زرع؛ قاليچۀ قشـقائی اعال نصـب به ديوار 2 

زرع نيـم در يـک زرع نيـم؛ قاليچـه بلوچی اعـال نصب به 

ديـوار؛ قاليچۀ قشـقايی خيلی خيلی اعـال زرع چارک در 3 

چـارک؛ قاليچـه کار همـدان - 2تخته؛ قاليچـۀ رل رل عرب 

 محتويـات روی ميز - تخته؛ 
ً
روی نيمکـت - 2 تخته؛ ايضا

قاليچـۀ عراقـی اعال در صحن اطـاق - 2 تخته؛ پرده جاجيم 

5 درگاه؛ وال بر چوب پرده - 10 عدد؛ پشـتی نقره دوزی ديوار 

اطاق - 2 تخته؛ پشـتی سلسـله به ديوار - 2 تخته؛ صندلی 

راحت - 3 عدد؛ پشـتی اشـتوف صندلی - 6 تخته؛ جاجيم 

روی ميـز - تختـه؛ چارقـد ابریشـمی بـه ديـوار - 4 تخته؛ 

چارقد زرد ابریشـمی - عدد؛ خورجين پشـمی کار الموت 4 

زرع - عـدد؛ پرده پشـت شیشـه - 8 تختـه؛ نيمکت چوبی 

- 2عدد؛ ميز بزرگ سـفری - عدد؛ شیردان چينی سر بخاری 

عکس ناپلئون سواره - عدد؛ الله پايه برنج - زوج؛ شمعدان 

فنـری کوچک - عـدد؛ عکس سـالطين روی زمين - عدد؛ 

عکس هـای ديگـر از هـر قبيـل - 10 قطعـه؛ چـادر شـب 

ابریشـمی روی بخـاری - تختـه؛ آبخوری چينـی بلور - 3 

عـدد؛ کتاب هـای انگلیسـی در گنجه اطاق 12جلد فارسـی 

- 6 جلـد؛ آبخـوری کوزه طهران - چند عدد؛ ميز بزرگ دراز 

- عـدد؛ صندلـی حصيری - 3 عدد؛ المپای سـقف اطاق با 

پارچه آن - عدد؛ نقشه بزرگ طهران - عدد؛ کتاب انگلیسی 

روی ميز - 9 جلد؛ قاب چينی قديم روی ميز - عدد.

گنجۀ دیگر اطاق کابينه که دس  محمد علیخان بوده

سـماور ورشـو مسـتعمل - عدد؛ فنجان نعلبکی چينی اعال 

بـزرگ - دسـت؛ فنجـان - عـدد؛ لوله المپای نمـره 20 - 3 

عدد؛ چک های سـفيد بزرگ کوچک - 15 جلد؛ دوربين دو 

چشـم بزرگ - دسـتگاه؛ جوهر نفیس 2 شیشـه؛ ]جوهر[ آب 

نکـرده 3 شیشـه؛ آب ليمـو 2 شیشـه؛ چـای تنکابـن - 2 

گيروانکـه؛ ميخ پيچ يـک جعبه دوش مـال کدخدا صفرعلی 

- عـدد؛ کاله - 3 عـدد؛ آب صاف کـن - عـدد؛ پاکت های 

 - 20 پاکـت؛ بعضی اسـباب های 
ً
تخـم سـبزی گل تقريبـا

خورد ]خرد[ که در نظر نیست.

در اطاق خوابگاه

تخت خـواب - عـدد؛ لحـاف رو - 2 عدد؛ تشـک - تخته؛ 

متـکا - 2 عـدد؛ جاجيـم روی تخت - تختـه؛ آينه - عدد؛ 

شـانه ماهـوت پاکـن - 3 عـدد؛ حولـه - 2 عـدد؛ قاليچه - 

تخته؛ چطر و عصا - 3 عدد؛ 
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در راهرو دیگر

فـرش نمـد - تخته؛ نمـد کار تنکابـن پيچيـده در آنجا - 2 

تختـه؛ صندلـی راحـت چـوب گـردو نوار شـده کار اسـتاد 

محمود - 6 عدد.

در آبدارخانه

 برنج - عـدد؛ قهوه ریز 
ً
سـماور نيـکل کوچک - عـدد؛ ايضا

ورشـو - عـدد؛ سـینی برنـج کوچـک - 2عدد؛ سـینی زیر 

فنجانـی - 6 عـدد؛ فنجـان چای خـوری چينـی -  دسـت 

اسـتکان -  دسـت؛ قهـوه خوری - دسـت؛ قـوری بزرگ با 

قنـدان - 4 عـدد؛ قـوری کوچـک - 4 عـدد؛ قاشـوب 

چای خوری قهوه خوری - 3 دسـت؛ سـفره چرمی - تخته؛ 

سـفره چيت - تخته؛ بشـقاب لعابی - 6 عدد؛ نمد آبداری با 

روفـرش - 2 تخته؛ خورجين آبداری - زوج؛ قابلمۀ مسـی 

- 6 عـدد؛ قابلمۀ لعابی - 4 عدد؛ آفتابه لگن برنج - دسـت؛ 

 مسـی - عدد؛ سـیخ کباب - 6 عدد؛ قابلمۀ مسـی توی 
ً
ايضا

هـم - 3 عدد؛ نمکدان مسـی - 6 عدد؛ ترک بند بلغار چالمه 

بلغـار - 2 عـدد؛ جـای چطر سـیخ - 2 عدد؛ جـام برنج - 

عـدد؛ طشـتک زیر سـماور با جام - 2 عـدد؛ تنگ بلور - 2 

عـدد؛ شـربت خوری - 6 عـدد؛ قاشـوب شـربت خوری - 

دسـت؛ پالون و دهنه رکاب - 2 دست؛ مفرش بلغار - زوج؛ 

مفـرش زيلو - زوج؛ هزار پشـته - عـدد؛ قوطی چرمی چای 

سماور - عدد؛ قوطی جای نمک - عدد؛ قيفان ميانۀ قيفان. 

دفتر خانه تقی خان سوای آنچه از مال مال محیط 

مکلم و تقی خان و محمد علی در سه گنجه بوده.

گليـم کار کشـمرز المـوت - 5 تختـه؛ قاليچـه - تخته؛ ميز 

تحریـر بـا لوازم آن - عـدد؛ صندلی حصيـری - عدد؛ چادر 

شـب روميزی - تخته؛ اسـلحه گنجه جزء صورت اسـلحه 

ذکر می شـود؛ فشـنگ ورندل کوتـاه - 1500؛ مکنز - 300؛ 

دو لول سـاچمه - 200؛ پنج تير - 2000؛ شـش لول رويهم 

- 100؛ ده تير سربی - 200.

اطاق عباس میرزا و مسکود میرزا

فـرش قالـی - 3 تختـه؛ پطـو پـرده - تختـه؛ چـادر شـب 

روبخـاری - تخته؛ نيمکـت با چادر شـب - عدد؛ صندلی 

سـفری - 2 عـدد؛ عکس و غيـره - چند قطعـه؛ نمد فرش 

اطاق نوکرها - 3 تخته؛ المپا - عدد.

متفرده در انبار برج وگه خانه

بخـاری آهنـی - 5 عدد؛ سـینی بخاری - 3 عـدد؛ آب پاش 

 - 
کار طهـران - 4 عـدد؛ بيـل کلنـگ - 10 عـدد؛ خجـره1

2عـدد؛ طبـر - 2 عدد؛ قيچی باغبانـی - 2 قبضه؛ اره بزرگ 

کوچـک - 3 عـدد؛ پردۀ حصيـری کار الموت طهـران - 16 

عـدد؛ پردۀ کربـاس در اندرون - 2 عدد؛ گلدان شـمعدانی و 

گل هـای ديگـر - 200 عدد؛ زنـگ درب حيـات - 2 عدد؛ 

چـراغ تـوری جلوخان با آهن آالت - عـدد؛ فانوس و چراغ 

دسـتی - 30 عدد؛ چادر آفتابگردان کرباس زرد - دسـتگاه؛ 

 -  دسـتگاه؛ ميخ 
 کرباس سـفيد - دسـتگاه؛ قلندری2

ً
ايضـا

طويلـه آفتابگـردان - 24 عـدد؛ گاو نر - 12عـدد؛ ديلم آهن 

- 2 عـدد؛ سـچماق آهن - عـدد؛ ترازوی کوچـک - عدد؛ 

تـرازوی بزرگ - عـدد؛ قپان - عدد؛ چليک خالی - 6 عدد؛ 

جـو در انبـار برج - 10 خروار؛ تخم يونجـه - 10 من؛ تخم 

اسـپرس - 10 مـن؛ تخـم هندوانـه خربوزه - 3 من؛ کشـو 

دسـتگيره لوال - 10 دست؛ درب چوب گردو توی داالن - 6 

جفـت؛ الـوار گردو - 10 تخته؛ نردبـان - 3 عدد؛ جای کوزۀ 

آب - عـدد؛ ميـخ - 2مـن؛ هيزم - 50 خـروار؛ زغال - 20 

خـروار؛ تخت جات حسـاب - زوج؛ صندلی حيات چوب 

توت - 4 عدد؛ چوب سـفيد - 4 عدد؛ کنده نشـیمن ]نشین[ 

حيـات - 6 عـدد؛ صندلی ديـواری - 5 تختـه؛ انهدام قلعه 

- 15000 تومان؛ انهدام طويله - 1000 تومان. 

انبار پائین در خانه علی محمد 

گندم شسـته و نشسـته - 20 خروار؛ روغن - 100 من؛ پنير 

- 2 جلد؛ عسـل - 30 من؛ پشـم - 16 من؛ پنبۀ لهافی - 2 

گونی.

اسب و اسباب اصطبه

اسـب غزل سـواری خـودم اخته - رأس؛ ]اسـب[ کهر سـه 

سـال خريـداری از يحيی خـان - رأس؛ اسـب کرنگ اخته 

- رأس؛ اسـب کهر - رأس؛ اسـب تاتو سـواری ملکه خانم 

- رأس؛ اسـب کهـر ميرا خـور اختـه - رأس؛ ماديان کرنگ 

1. خجره: نوعی داس. 

2. قلندری: نوعی چادر نظامی.
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گ - رأس؛ ماديان سـفيد - رأس؛ کره ابرش روسـی سـه سـال 

 سـه سـال کهـر - 2 رأس؛ کره کهرسـه سـال 
ً
- رأس؛ ايضـا

ایرانـی - رأس؛ قاطر سـواری خـودم 4 سـال - رأس؛ قاطر 

کهر سـه سـال همدانی - 2 رأس؛ زين برگ قزاقی - دسـت؛ 

 قزاقـی - دسـت؛ قاليچـه - دسـت؛ پیش خدمتـی - 
ً
ايضـا

 
ً
دسـت؛ جلو داری - دسـت؛ مـال ميراخور - دسـت؛ ايضا

مسـتعمل - دسـت؛ تشک چه قاطر سـواری - 4 عدد؛ دهنه 

رکاب - 3 عدد؛ پاالن سواری - 3 عدد؛ افسار نو - 6 عدد؛ 

افسـار چرمی روسـی - 3 عدد؛ شـیره گی - 20 عدد؛ افسار 

مسـتعمل - 8 عـدد؛ ميـخ طويلـۀ آهنی - 12 عدد؛ اسـباب 

بـل - زوج؛ دهنـۀ رکاب اضافه - 6 
ُ
تعميـری - 2 دسـت؛ ق

دسـت؛ جـل ترکمانی - عـدد؛ دنبال افسـار بنـد - 3 عدد؛ 

زنجيـری - 12 عـدد؛ قلطـاق - 3 عدد؛ پابنـد زنجيری - 9 

عدد؛ اسباب فشنگ پرکن - 2 دست؛ سطل مسی - 2 عدد؛ 

نعل ميخ نو در طويله - 30 سـوار؛ در قفسـه - 30 سـوار؛ 

نعل روسی - سوارنيم؛ االغ باری - 3 رأس.

تفنگ و فشنگ دطارها سوای آنچه درسياهۀ اسباب 

خودم و گنجه بیرون ذکر شده اس 

تفنگ پنج تير روسـی - 8 قبضه؛ پنج تير آلمانی - 2 قبضه؛ 

سـه تيـر - 2 قبضه؛ ورندل بلند کوتـاه - 8 قبضه؛ مکنز - 2 

قبضه؛ ده تير فشـنگ سـربی - قبضه؛ دولول ساچمه با چماق 

بـی چمـاق - 2 قبضـه؛ مـوزر - 2 قبضه؛ شـش لـول - 2 

قبضـه؛ فشـنگ در قطارهـا - 1000؛ فشـنگ مـوزر - 50؛ 

هفـت تير با فشـنگ - قبضـه؛ پنج تير روسـی کار 1917 - 

قبضه؛ پنج تير کوتاه روسـی - قبضـه؛ ورندل کوتاه - قبضه؛ 

هفت تيـر - قبضه؛ فشـنگ رويهـم - 300؛ تفنـگ پنج تير 

روسی ميکائيل از فرج هللا گرفته است - قبضه.

 غله و برنج از انبارها برده اند 
ً
آنچه تخمینا

 - 
ً
غلـه - 300 خـروار؛ برنـج - 25 خـروار؛ کاه علف تقريبا

200 خروار.

گاو گوسفند که در زوارک بوده اس .

گوسـفند قصابی - 86 رأس؛ توقلی - 7 رأس؛ میش دوشائی 

- 2 رأس؛ بز شیرده - 2 رأس؛ گاو آبستن - رأس؛ گاو شیری 

با گوسـاله - رأس؛ گاو کاری - 4 رأس؛ گوسـاله - 2 رأس؛ 

طايـه علـف زوارک - 200 دشـوار؛ کاه علـف طويله - 50 

خـروار؛ خسـارت وارده 241 ع 1 لغايـت 20 رجـب 1337 

قـوی ئيـل - 3000 تومان؛ خسـارت و مخارج از 20 رجب 

لغايـت غره محرم 1338 تا تعيين شـود؛ خسـارت و اموالی 

 وارد شـده اسـت تا صـورت آن بـه تحقيق معين 
ً
کـه جديدا

شود.

آنچه از این چاکر اسمکیه جلودار برده اند از درار 

ذیه اس .

گنـدم - 50 مـن؛ برنج - 20 من؛ گردو - 6000؛ روغن - 1 

؛ باديـه - 5 عـدد؛ ديـگ - 2 عدد؛ 
مـن؛ قرمـه - 7 خـروار1

صنـدوق - عـدد؛ گليـم - 3 تختـه؛ رختخواب - دسـت؛ 

لحـاف کرسـی - عـدد؛ جاجيم - عـدد؛ کناره نمـد - عدد؛ 

سـماور برنج - عدد؛ دوری مسـی - 2 عدد؛ اسـباب فشنگ 

 
پرکن - دسـت؛ سـینی مسـی - 2 عدد؛ لباس مردانه فاکونی2

- دسـت؛ پيراهن زیر شـلواری - 3 دست؛ قديفه - 2عدد؛ 

لنگ - 2 عدد؛ سـه سـاعت نقره - عدد؛ گيوه مردانه زنانه دو 

جفـت؛ جعبه جفـت؛ قوری - 2 عدد؛ ارسـی زنانه - زوج؛ 

جوراب سـاقه بلنـد - 6 جفت؛ دسـتمال - 8 عدد؛ پول نقد 

- 30 تومـان؛ چکمه روسـی - زوج؛ پتـک - عدد؛ متکا - 

3عدد؛ استکان نعلبکی - دست؛ المپای حبابی جفت.

آنچه از این چاکر محمد علی برده اند.

جليقه - 3عدد؛ شـلوار وطنی - 2 عـدد؛ پيراهن قزاقی - 2 

عـدد؛ بند شـلوار - عدد؛ کتاب - 4 جلـد؛ تيغ - عدد؛ برنج 

موالئـی - 24 مـن؛ جو - 150 من؛ گنـدم - 80 من؛ يونجه 

- 10 بـار؛ ارزن - 21 مـن؛ چـادر شـب نـو - 2 تختـه؛ 

رختخواب - دسـت؛ جاجيم - تخته؛ گردو - 2000؛ بقچه 

- عدد؛ پيراهن زیرشـلواری - 2 دست؛ دوات ورشو - عدد؛ 

کاغذ پاکت - دسته؛ کت شلوار - دست؛ لوبيا - 1 من.

1. ممکن است اين مقدار قرمه برای بعضی خوانندگان سؤال برانگيز باشد. بايد 

توجه داشت که در برخی سال ها که در گاوهای منطقه آثار نوعی بيماری پيدا می شد، 

پیش از آنکه بيماری شدت يابد، گاوها را سر می بريدند و گوشت آن را قرمه 

می کردند.

2. فاکونی: پارچه ای که بدون طرح است که طی روند ناهمگون و متفاوت بافته 

شده و اغلب تلفيقی از مات و براق است.
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آنچه از این چاکر کربالئی محمد علی برده اند.

رختخـواب - 2 دسـت؛ جاجيم - 2 تختـه؛ ديگ - 2 عدد؛ 

باديه مسی - 6 عدد؛ دوری - 4 عدد؛ سینی مسی - 2 عدد؛ 

زیردسـتی لعابی - 2 عدد؛ زیردسـتی مسی - 2 عدد؛ لحاف 

کرسـی - تختـه؛ گليم - 2 تخته؛ نمـد - 2 تخته؛ تيلک - 2 

تخته؛ مجموعه کوچک - عدد؛ المپا - عدد؛ سـماور برنجی 

- عـدد؛ رختخـواب رضـا بک - دسـت؛ گنـدم - 30 من؛ 

روغـن - 1 مـن؛ قرمه - 1 من؛ عسـل - 3 من؛ پنير - 1 من؛ 

رخت زنانه - 2 دسـت؛ رخت مردانه - دسـت؛ عبا - تخته؛ 

پالتـو شـال - عـدد؛ اروسـی - زوج؛ قرآن - جلـد؛ جبه - 

زوج؛ آفتابـه مسـی - عدد؛ نفط - پوت؛ زغـال - بار؛ قزقانه 

مسـی؛ تفنگ دولـول - قبضه؛ جبۀ قزاقی - قبضه؛ اسـتکان 

نعلبکی - دسـت؛ قوری - عدد؛ پيراهن زیر شـلواری - 2 

دسـت؛ پول نقد - 3 تومان؛ جليقه شـلوار - دست؛ آرد - 10 

مـن؛ جـو - 20 من؛ ارزن - 20 من؛ برنج مواليی - 26 من؛ 

برنـج رسـمی - 14 من؛ گـردو - 5000؛ نمـد - تخته؛ لنگ 

روی - عدد؛ سـه سـاعت نقره - عدد؛ پطـو - تخته؛ رخت 

بچه هـا - 2 دسـت؛ چادر شـب - 2 تخته؛ قابلمه مسـی - 

عدد؛ بز - 2 رأس؛ کندو مگس - 2 عدد؛ يونجه - 10 بار.

آنچه از مال چاکر آدابرار برداشته برداشته شده

پـول نقـد - 4 تومان؛ پيراهـن قزاقی - 2 عـدد؛ کمربند - 2 

عـدد؛ تيـغ فرنگـی - عدد؛ شـنل بارانی - عدد؛ کت شـلوار 

- دسـت؛ کيف بغلی - عدد؛ تسـبيح - رشته؛ جقه - زوج؛ 

 
آينۀ پیشکشـی - عدد؛ تيغ ایرانـی - 2 عدد؛ چاقوی راجرز1

- 2 عـدد؛ کالم هللا مجيـد - جلـد؛ کتـاب - 2 جلـد؛ بقچه 

- عـدد؛ کيـف جيـب - عدد؛ قيچـی - عدد؛ متـکای پر - 

عـدد؛ دسـتمال ابریشـمی - عـدد؛ قلف ؟ ]قفـل[ - 2 عدد؛ 

شال کمر جانعلی - عدد.

1. راجرز: چاقوی شکاری.

دهرمان میرزا سالور عین السلطنه- زینب سالور
1319


