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مقدمه

 هاي دور مورد از گذشته بارگاه این امام در مشهد .است امام هشتم شیعیان ،)ع( رضا آستان قدس رضوي منتسب به امام

کردن احتیاجات  ه برآوردهدر را هایشان قالب وقف دارایی عالقمندان آن حضرت بوده است و گاهی ارادت خود را در توجه

گیري  شکل ها نیازمنداداره آن ،با گسترش تدریجی موقوفات اند. آمده نشان داده می زواري که براي زیارت ایشان

 تشکیالتی شد که آستان قدس نام گرفت و امروزه تبدیل به یکی از نهادهاي بزرگ وقفی شده است. 

 )ع( پرداخته یکی از طومارهاي کشیک حرم مطهر امام رضادر این مقاله به بررسی سندشناسی و سندپژوهی 

 .است این طومارهاي عملکرد یکساله بیانگر شیوه و شکل حرم مطهر و زیر مجموعه آن شود. می

تنها یک مقاله به موضوع  دهد که مشخصاً می نشان ،بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحث

به  طومارها در نظام اداري آستان قدس رضوي کلی موسوي در مقاله ساختار ست.طومارهاي آستان قدس پرداخته ا

در این مقاله با طرح مباحثی مانند سابقه . (3131، )موسوي معرفی طومارهاي خدمت در آستان قدس پرداخته است

یکی از  تشکیالت اداري و ساختار سندشناسی و سندپژوهی، طومارنویسی در آستان قدس و چگونگی و چرایی آن

 گردد تا موضوع از ابعاد مختلف بررسی گردد. می تالش ،طومارهاي کشیکی این دوره

 

سابقهطومارنویسیدرآستانقدسوچگونگیوچراییآن

استفاده از طومارنویسی از دوره صفویه در آستان قدس رواج داشته و از عبارت طومار نسق در موضوعاتی مانند پرداخت به 

 مدد معاش به کارکنان و سایر افراد از طرف آستان قدس از بابت استحقاق مربوط به دوره صفویه ،تصدقات، افراد

طومار صورت عواید  مشخص کردن درآمدها مانند (55521، )ساکماق ها مشخص کردن هزینه (21315، )ساکماق

، )ساکماقق  3520  لبه سا مستغالت آستان قدس از قرار ثبت و بازدید محمد مهدي الحسینی ضابط آستان قدس

 . (21552، )ساکماق شده است می و دستورالعمل اداري استفاده (01255

 از مهمترین طومارهاي آستان قدس که امروزه عالوه بر ارزش تاریخی به عنوان یک سند قضایی مورد استفاده قرار

هاي  بین سال خصوصاً در دوره قاجار طومارنویسی توان به طومار علیشاهی و طومار عضدالملکی اشاره نمود. می گیرد می

طومارها  معموالً هاي قبلی برخوردار است. ق رواج زیادي داشته و از تنوع کاربردي بیشتري نسبت به دوره 3532تا  3551

، )حسن آبادي هاي مختلف داشته است شده که اختصاص به گزارش روزانه در قسمت می در ذیل دفتر روزنامچه آورده

ها و شیوه طومارنویسی بسته به نوع طومار و کاربرد آن داشته است و  اندازه آن، ساز و کار تهیه طومارها .(01 ، ص.3135

 گرفته است. میرا دربر متر 31( تا طومارهاي باالتر از 01203، از طومارهاي کوچک کمتر از یک متر )ساکماق

که به صورت ماهیانه تعمیرات تهیه شده  باشد می بیشتر طومارهاي موجود درباره تعمیرات کلی در آستان قدس

تعمیر ایوان طالي عالوه بر آن طومارهاي تعمیرات مربوط به یک مکان خاص مانند  .(0123-01200، )ساکماق است

 طومار صورت مخارج احداث تیمچه و بازار جدید البناء مرحوم شجاع الدوله و (05035، )ساکماق دارالسعاده صحن جدید
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ق تا انتهاي دوره قاجار  3521هاي  بیشتر این طومارها بعد از سال نیز وجود داشته است. (01335، )ساکماق ق 3110 

 شده از می ها طومارهاي روزانه عملکرد کارکنان آستان قدس که به صورت ماهیانه تدوین در بین آن تهیه شده است.

عملکرد روزانه آستان قدس در یک ماهه گزارش  توان به می از این طومارها بزرگ صفحات زیادي برخوردار است.

 گزارش عملکرد روزانه آستان قدس و مسجد جامع در یک ماهه ذیحجه ؛(01351، )ساکماق صفحه 32در  الثانی جمادي

صفحه  53در گزارش عملکرد روزانه آستان قدس در یک ماهه ذیقعده  ؛(01355، )ساکماق صفحه 35در  3533در 

، )ساکماق صفحه 53در  3555در سال  کرد روزانه آستان قدس در یک ماهه رمضانگزارش عمل ؛(03313، )ساکماق

 (01533، )ساکماق صفحه 23در  ق 3551  در طومار گزارش عملکرد روزانه آستان قدس در یک ماهه صفرو  (01350

 اشاره نمود.

طومار استفاده شده در حالی که از کلمه  در مواردي در اسناد د.وش میناز تعداد زیادي صفحه تشکیل  طومارها صرفاً

صفحات مرتبط یا یک موضوع یا یک دوره زمانی به هم  مشخص نیست که چرا گاهی دقیقاً یک صفحه بیشتر نیست.

متصل نشده است زیرا محتواي طومارها از یک وحدت موضوعی در یک دوره زمانی برخوردار بوده است. به عنوان نمونه 

هاي زمانی به صورت طومار به هم  قاجار در ذیل طومار وجود داشته اما در برخی دوره ها در دوره پرداخت مواجب کشیک

ها تفاوتی  وصل شده با دیگر برگه هاي سندي به هم با توجه به این که اندازه برگه متصل و در مواردي نشده است.

اعمال سلیقه ، ري خاصی داشته باشداز آن که کارکرد ادا ها بیشتر رسد که طوماري کردن این گزارش می کند به نظر مین

  .بوده است



تشکیالتاداریآستانقدسدردورهقاجاربررسیواستنساخیکیازطومارهایکشیکی

گیري تشکیالت آستان قدس جهت اداره امور روزمره اماکن متبرکه که نیاز به افراد مختلف بوده که  همزمان با شکل

شد مشغول به کار  روز در یک شیفت کاري که اصطالحاً کشیک نامیده می بانهطبق مقررات خاص در ساعات خاصی از ش

 ،کفشبان ،فراش ،تعدادي خادم ...کفشبانباشی و  ،فراشباشی ،خادمباشی ،کشیک متشکل از یک سرکشیک هر ،بودند

گیري و  لدر تمام طول دوران شک کشیک در اختیار سرکشیک بوده است. دربان بوده و مسئولیت اداره هر و ذنؤم

همیشه تشکیالت اداري که مسئول نظارت بر حرم  ،گسترش تشکیالت اداري آستان قدس از دوره صفویه تا دوره معاصر

سازمان اداري این  تشکیالت اداري وقفی آستان قدس مهم بوده است هرچند که با گسترش بوده به موازات امام رضا )ع(

  کاسته نشده است. توجه به وجود بارگاه حضرت رضا )ع(مجموعه کوچکتر شده است اما از اهمیت آن با 

 و شده است می اي داشته که توسط نقبا اداره ساختار ساده ،بارگاه حضرت، ل از صفویه و وجودتشکیالت وقفیبتا ق

ابتدا سه کشیک در آستان مشغول  و ها شکل گرفتند کشیک ،در دوره صفویه به خاطر موقوفات و ساخت و سازهاي حرم

 تدریج با افزایش اماکن متبرکه در اواخر صفویه به پنج کشیک افزایش یافته که ب (551 ، ص.3103، )موتمن اند هبود

ها را به سه  ( کشیک3305نادر به علت وضعیت مغشوش اماکن متبرکه و کاهش درآمدها در سال ). (11553، )ساکماق
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 ( مجدداً خدمات در پنج کشیک برقرار گردید3351یشاه )ق( به بعد توسط عل 3351کشیک تقلیل داد و مجدداً در سال )

 . (310-313 ، ص.3132، )حسن آبادي

دوره قاجاریه خدمات کشیکی بر مبناي پنج کشیک حفظ گردید اما با توجه به ساخت و سازهاي حرم مطهر مانند  در

مهمترین منبع اطالعاتی ما در  (.3)چارت شماره  غیره بر تعداد کارکنان هر کشیک اضافه گردید و )آزادي( صحن جدید

در  ها و اعضاي هر کشیک آورده است. قبل از دوره قاجاریه طومار علیشاهی است که اطالعات کلی در مورد کشیک

 ،غیر از این دو اطالعات کاملی آورده شده است.ها  آنها و اعضاي  یک از کشیک طومار عضدالملکی نیز درباره هر

 ها وجود دارد که مهمترین منبع اطالعاتی براي بررسی ها و مواجب دریافتی آن عضاي کشیکطومارهاي متفرقه درباره ا

 :ها عبارتست از انواع طومارهاي اطالعاتی درباره کشیک باشد. می

 (01515، )ساکماق طومار مواجب سالیانه کلی کارکنان کشیک -

 (3531، )ساکماق ها به صورت جداگانه مانند کشیک اول طومار مواجب سالیانه کشیک -

 (01515، )ساکماق هاي پنجگانه طومار مواجب ششماهه کلی کارکنان کشیک -

 (01511، )ساکماق ها طومار مواجب ماهیانه کارکنان هر یک از کشیک -

 .(05553 )ساکماق طومار روزانه آستان قدس که در آن به کارکنان کشیک نیز اشاره شده است -

 :ي مانند موارد زیر آمده استدر این طومارها اطالعات ادار

 موذنان، دربانان، خدام، خادمباشی، ها مانند سرکشیک کارکنان هر کشیک و تعداد آن میاسا -

 مهرهاي اعضاي کشیک -

 میزان مواجب دریافتی اعضاي کشیک -

 محل قرارگیري اعضاي کشیک -

 میزان مواجب جنسی و نقدي  -

 ها میزان حضور کارکنان در کشیک -

 د اعضاي هر کشیک تعدا -

 اجزاي مختلف حاضر در هر کشیک -

 

 ق 3521ارباب مناصب آستان قدس رضوی در طومار  میزان مواجب جنسی دریافتی کارکنان و .3جدول 

 مواجب جنسی تعداد افراد مشاغل کارکنان

 کارکنان بیوتات

منسوبین اهالی کشیک از 

صغار خدام و فراش و دربان و 

 غیره

 سیر 11 و  من 31 و خروار 50 نفر 22

 سیر 55و من   35 خروار و33 نفر 35 کارخانه خادمی
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 سیر31و  من  55خروار و 0 نفر 2 خانه قهوه

 سیر 55و من  55 خروار و 5 نفر 31 خانه نقاره

 سیر 55و من  31خروار و 2 نفر 5 حافظان مزار شاه طهماسب

 رسی 35و من  33و خروار  22 نفر 11 فراشان مخصوص

 اند مواجب نگرفته نفر 12 حافظان حرم

 سیر 31و من  51خروار و 10 نفر 33 ارباب مناصب

 سیر 31و من  33خروار و 51 نفر 35 کتابخانه

 کشیک اول

 سیر 55و من  55خروار و 33 نفر 11 دربان

 سیر 31و من  11خروار و 53 نفر 03 خادم

 سیر 13و من  33خروار و 53 نفر 13 فراش

 سیر 31من و 31 نفر 5 کفشبان

 نخود 2و سیر  31من و 11خروار و 5 نفر 1 ذنؤم

 کشیک دوم

 سیر 55ومن  55خروار و 30 نفر 53 دربان

 سیر 31من و 11خروار و 35 نفر 05 خادم

 سیر 55من و 35خروار و 53 نفر 15 فراش

 سیر 55من و 35خروار و 3 نفر 5 کفشبان

 نخود 2و سیر  31من و 11خروار و 1 نفر 1 موذن

 کشیک سوم

 سیر 55من و 35خروار و32 نفر 11 دربان

 سیر 31من و 35خروار و 33 نفر 01 خادم

 سیر 55من و 35خروار و 53 نفر11 فراش

 سیر 55خروار و 35 نفر 1 کفشبان

 نخود 2و سیر  31من و 11خروار و 1 نفر 1 موذن

 کشیک چهارم

 سیر 55و من  55خروار و 35 نفر 53 دربان

 سیر 31و من  11خروار و 33 نفر 01 خادم

 سیر 31من و 35خروار و 55 نفر 13 فراش

 نخود 31و سیر 55و من  35خروار و 1 نفر 1 کفشبان

 نخود 31سیر و 55و من  55 نفر 1 ذنؤم

 کشیک پنجم

 سیر 55من و 55 نفر 13 دربان

 سیر 31من و 11خروار و 33 نفر 05 خادم

 سیر 55من و 35خروار و 53 نفر 13 اشفر

 سیر 55من و 35خروار و3 نفر 1 کفشبان

 * * ذنؤم
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رزیابینهاییا

 نظیر تشکیالت اداري آستان قدس از سابقه مدون اداري بیش از چهارصد سال برخوردار است که در نوع خود در دنیا بی

 از منحصر به فردترین اسناد طومارهاي مختلفی ت که یکیاین سابقه در قالب انواع مختلف اسناد مستند شده اس .است

این طومارها  شده است. می ها تهیه تعمیرات و درآمدها و هزینه، باشد که در موضوعات گوناگون مانند حساب و کتاب می

عات طومار کشیک است که در آن اطال ،یکی از مهمترین طومارها در دوره قاجاریه فراوانی زیادي پیدا نموده است.

، میزان مواجب جنسی و نقدي، محل قرارگیري اعضاي کشیک ،میزان مواجب دریافتی اعضاي کشیکمتنوعی مانند 

 تعداد اعضاي هر کشیک و اجزاي مختلف حاضر در هر کشیک ذکر شده است.، ها میزان حضور کارکنان در کشیک

 دهد. می ر دوره قاجار را نشانها دورنمایی از تشکیالت اداري آستانه را د بررسی اطالعات این کشیک

معرفی به این پژوهش به بررسی تاریخچه تشکیالت اداري آستان قدس در دوره قاجاریه پرداخته است. در ابتدا 

شده است. در این مختصر به پرداخته مختصري از سابقه تاریخی تشکیالت اداري آستان قدس تا ابتداي قاجاریه 

افشاریه پرداخته شده و با  اداري و چگونگی گسترش تدریجی آن در دوره صفویه وساختار اولیه ، گیري موقوفات شکل

استفاده از اسناد و منابع موجود سعی شده تا حداقل آشنایی با تشکیالتی که در دوره قاجاریه به طور کامل به آن پرداخته 

 شده فراهم گردد.

شود که این تشکیالت یکی  ه چنین برداشت میدر مجموع از بررسی تشکیالت اداري آستان قدس در دوره قاجاری

. نظم حاکم بر اداره موقوفات این استاز ساختارمندترین تشکیالت اداري دوره قاجاریه و بزرگترین موقوفات در ایران 

هاي  نهاد مذهبی که سابقه پانصد ساله را به همراه داشته است باعث شده تا تجربه پیشینیان همواره مورد استفاده نسل

اقتصادي کشور یا استان خراسان وجود داشته در ظل ، همه مشکالتی که در وضعیت سیاسی با وجودعدي قرار گرفته و ب

تشکیالت منسجم اداري گذشته به کار خود ادامه دهد. گسترش موقوفات و ساخت و سازهاي اماکن متبرکه باعث بزرگ 

عین حال نگاه حکومت مرکزي به خراسان و به تبع آن  در شدن تشکیالت اداري و افزایش اهمیت و اعتبار آن شده و

اضالع ، مشهد و آستان قدس رضوي، آستان قدس باعث پررنگ شدن جایگاه سیاسی آن گردید. سه ضلع خراسان

  قدرتمند قدرت در این دوره بوده و بر تاریخ نگاري خراسان نیز اثر مستقیم داشته است.

 صورت هاي هزینه خصوص در اطالعات بسیار مفیدي ،د و مطبوعاتآرشیو مدیریت اسنا مارهاي موجود درطو

 صورت به روز هر ها . این گزارشاستسالیانه  ماهانه و، متبرکه دارد که به صورت گزارش روزانه اماکن و حرم در گرفته

دند. این طومارها آور به صورت طومار در میو سریش چسبانده  با هم به را قطعات ماه هر پایان درشده و  نوشته جداگانه

ها  کارکنان و تعداد آن اسامی همچنین و ها نیست در مورد اماکن قدیمی که اکنون اثري از آن، ها عالوه بر صورت هزینه

یید متولی وقت رسیده اطالعات أمراحل اداري طی شده که به ت اند و نیز که در اماکن مختلف مشغول به خدمت بوده

یید و مهر کارکنان أپس از ت نوشته و سیاق خط ها به این طومارها هزینه دهد. در ما قرار میبسیار ارزشمندي را در اختیار 

عالوه ، است شده قید جداگانه طور به محل هر براي گرفته هاي صورت رسید. هزینه یید متولی وقت آستانه میأدفتري به ت

اند نیز قید شده است که با  غول به خدمت بودهمش که روزهایی تعداد همراه به کارگران و کارکنان بر آن میزان حقوق
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آستانه در ماه و  کارکنان حقوق که رسید نتیجه این به توان می دراین طومارها در طول یکسال ها بررسی میزان حقوق آن

 .ها چقدر است زان کارکرد آنییا سال چه مقدار بوده و م
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 کشیک لول

 سرکشیک

 مؤذنباشی

 میر طالب

 سید حیدر بن ابراهیم حسینی

 سید حسین

سید عباس بن سید حیدر 
 حسینی

 سید مهدی

 رضا

 مال صادق

 مال غالم حسین

 مال رجب علی

 ابراهیم بن عباس حسینی

 کفشبانباشی

 کربالیی محمدتقی بن محمدباقر

 مال محمد صادق

 مال غالمرضا هندی

 مال محمدعلی بن محمد

 محمدحسین بن مال محمدتقی

 مال غالم حسین

 مال محمد کاظم

 دربانباشی

 کربالیی رضا

کربالیی حاجی محمدعلی بن 
ق1280محمدرحیم، ــ   

میرزا علی اکبر بن میرزا احمد  
 مجیرالتولیه

 میرزا محمود بن میرزا علی اکبر

 میرزا احمد بن علی

 میرزا حسنعلی شادلو

 حسن حسینی

 میرزا مرتضی

 میرزا محمد

 فراشباشی

 حاجی مال محمد صادق

 میرزا علینقی حسینی

 میرزا داود بن علینقی حسینی

میرزا آقا بن میرزا داود 
پسر )عالءالتولیه حسینی 
(حاجب التولیه  

میرزا ذبیح اهلل بن محمدجعفر 
 رضوی

میرزا رضا قلی بن علینقی  
 حسینی

میرزا سید احمد بن میرزا داود  
 حسینی

 میرزا اسداهلل

 خادم باشی

 میرزا محمد علی

میرزا عبدالعلی بن اسداهلل  
 مدیرالتولیه شریف

میرزا محمد داود بن محمد  
 حسین رضوی

میرزا اسداهلل بن میرزا عبدالعلی 
 مدیرالتولیه شریف

حاجی میرزا محمد جعفر بن 
 عبدالحی رضوی

رکن التولیه رضوی، میرزا علیرضا 
 بن عبدالحسین، سرکشیک اول

میرزا ذبیح اهلل بن حاجی میرزا  
محمدجعفر قوام التولیه رضوی 

ق1300ــ ، ( مهردار)  

 : سرکشیکان اول آستان قدس3چارت شماره 
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 3512صورت بازخوانی طومار سرکشیک به سال 

 ـــــــــــــلالواصــــــ

الحساب در وجه اهالی کشیک خمسه  ئیل بصیغه علی بمعرفت اولیاي آستانه مقدسه زاداهلل تعالی شرفهم و اجاللهم از بابت مواجب جنسی هذه السنه یونت
 به قرار ثبت 3535الثانیه  آستانه مقدسه و غیره به تاریخ شهر جمادي

 کشیــــــــــــــــــــــــــــک اول

 سیر 31من و  11وار و خر 53

 خــــــــــــــــــــــــــــــدام

 سیر 31من و  11خروار و  00

 عالیجنــابــــــــــــــــــــان سرکشیک و خادمباشی

 سیر 31من و  11خروار و  2

 عالیجناب آقا میرزا علی اکبر خادمباشی عالیجناب آقا میرزا عبدالحسین سرکشیک

 سیر 31من و  11خروار و  1گندم: 

 [3553سجع مهر بیضی شکل: ]عبدالحسین الرضوي 

 خروار 5گندم: 

 اکبر ؟[ سجع مهر مربع شکل: ]العبد المذنب علی

 ســایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 نفر 13

 من 51فی گندم 

میرزا مهدي ولد میرزا 
       حاجی صادق

 سجع مهر مربع شکل: 

]العبد المذنب محمدمهدي 
 ادق؟[بن ص

میرزا ابوالقاسم ولد 
 میرزا علی اکبر

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]عبده ابوالقاسم 
 [3555الحسینی 

     حاجی مال 
 عبدالرحیم ولد مال شفیع

 سجع مهر بیضی شکل:

 [3531]عبدالرحیم 

میرزا مهدي ولد میرزا  
 محمدرضا

 سجع مهر بیضی شکل: 

 [3553]محمدمهدي 

مال عبدالوهاب ولد 
 نحاجی مال حسی

 سجع مهر مربع شکل: 

]انّک انت الوهاب 
3551] 

مال عباسعلی ولد حاجی 
 مال حسین باشی

 سجع مهر بیضی شکل: 

]الواثق باهلل الغنی عبده 
 عباسعلی؟[

مال محمدرضا ولد مال 
 محمد

سجع مهر بیضی 
 شکل: 

 ]یا امام رضا؟[

مال عبدالخالق ولد مال 
 عبدالمجید

 سجع مهر بیضی شکل: 

 ل شیء؟[]اهلل خالق ک

العابدین ولد  سید زین 
 حاجی مال ابراهیم

 سجع مهر بیضی شکل: 

العابدین الحسینی  ]زین
3535] 

مال عبدالرزاق ولد 
 حاجی اسماعیل

 سجع مهر مربع شکل: 

اکبر  ]العبد المذنب علی
 الحسینی؟[

میرزا حسن ولد کلبعلی 
 خان

میرزا تقی ولد میرزا 
 ظمکا

سجع مهر بیضی 

مال حسین ولد مال 
 یحیی

شیخ احمد ولد شیخ  
 محمدعلی

سجع مهر مستطیل 

میرزا عبداهلل ولد میرزا 
 اهلل جالل

سجع مهر مستطیل 
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 سجع مهر بیضی شکل: 

 ]ناخوانا ؟[

 شکل: 

 ]تقی الحسینی؟[

 سجع مهر مربع شکل: 

 ]یا امام حسین؟[

 شکل: 

]الاِله ااِلّ اهلل الملک 
الحق المبین عبده 

 احمد؟[

 شکل: 

نب عبداهلل ]العبد المذ
 الحسینی؟[

آقا سید محمد ولد آقا سید 
 جعفر

 سجع مهر بیضی شکل: 

 ]محمد بن جعفرالحسینی؟[

ولد  مال عبدالکریم 
 مال آقایی

سجع مهر بیضی 
 شکل: 

]عبدالکریم الشریف 
 [3553الحسینی 

میرزا ابوالحسن ولد 
 حاجی تحویلدار خاصه

 سجع مهر بیضی شکل: 

 ]ابوالحسن الرضوي ؟[

ا علی ولد حاجی میرز 
 میرزا آقا جان

 سجع مهر بیضی شکل: 

 [3535]یا علی 

مال محمدحسن ولد 
 حاجی آقا جان

سجع مهر اشکی 
 شکل: 

 ]محمد حسن؟[

میرزا بزرگ ولد میرزا 
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل: 

 ]عبده محمدتقی الرضوي؟[

مال رضا ولد مال علی 
 رشتی

 سجع مهر مربع شکل: 

]العبد المذنب علی 
 اکبر الحسینی؟[

میرزا حسن ولد میرزا 
 بابا مستوفی

 سجع مهر بیضی شکل: 

]عبده الراجی 
 محمدحسن؟[

علیرضا میرزا ولد  
 اسماعیل میرزا

 سجع مهر بیضی شکل: 

 ]عبده علیرضا؟[

حاجی مال حسن ولد 
 آقا علی

سجع مهر بیضی 
 شکل: 

 ]حسن بن علی؟[

ولی محمد خان ولد محمد 
 جعفر خان نجفی

 ر مربع شکل: سجع مه

اکبر  ]العبد المذنب علی
 الحسینی؟[

مال   مال حسین ولد 
 محمدعلی

سجع مهر شش 
 ضلعی: 

]حسین منی و انا من 
 حسین؟[

ولدمیرزا   میرزا عبدالعلی 
 عبدالغنی

 سجع مهر بیضی شکل: 

 [3535]عبدالعلی 

 مال عباس ولد مال شفیع 

 سجع مهر بیضی شکل: 

 ]یا عباسعلی ؟[

با ولد میرزا میرزا آقا با
 جعفر

سجع مهر بیضی 
 شکل: 

 [3553]جعفر الحسینی 

میرزا باقر ولد حاجی میرزا 
 العابدین زین

 سجع مهر بیضی شکل: 

]عبده محمد باقر 
 الحسینی؟[

حاجی غالمعلی ولد 
 حاجی ابوالقاسم

سجع مهر بیضی 
 شکل: 

]عبده الراجی غالمعلی 
3550] 

حاجی غالمحسین ولد 
 حاجی آقایی

 بیضی شکل:  سجع مهر

 ]غالم حسین بن آقایی؟[

مال محمد ولد مال  
 محسن

 سجع مهر بیضی شکل: 

 ]یا محمد؟[

کربالیی محمدرضا ولد 
 حاجی کاظم

سجع مهر بیضی 
 شکل: 

]افوض امري الی اهلل 
 [3555عبده محمدرضا 

مال محمدتقی ولد مال 
 محمدرضا 

 سجع مهر مربع شکل: 

 ]محمدتقی؟[

میرزا علیرضاي 
دیوان اعلی از مستوفی 

بابت محاسبه اجاره 
 طرق محسوب شده

 

آقا سید حسن طغرانویس 
 ولد آقا سید مؤمن

 سجع مهر بیضی شکل: 

]ابن مؤمن حسن 
 الحسینی؟[

 آقا سید رضا ولد حاجی میرزا زین العابدین 

 سجع مهر بیضی شکل: 

 [3551]عبده رضا الحسینی 
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 عـــالــیجنـــاب
 بگیر میرزا علی رضوي تفاوت      میرزا رضا قلی فراشباشی

 خروار 3 :گندم                    سیر  55من و  35خروار و  3گندم : 
 سجع مهر مربع شکل: ]الاِله ااِلّ الملک الحق المبین    سجع مهر بیضی شکل: ]عبده رضا قلی الحسینی؟[

 میرزا علی رضوي؟[
 ســایـــــــــــــــــــــــــــــر

 سیر 55من و  55ندم فی گ  نفر  53
مال محمدعلی ولد مال 

 مهدي
سجع مهر اشکلی شکل: 

 [3532]اهلل محمدعلی 

حاجی مال کوچک ولد میرزا 
 بابا

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]عبده کوچک؟[

 مال مهدي ولد مال حسین
سجع مهر دایره شکل: 

 [3535]محمدمهدي 

 میرزا محمدولد میرزا ابراهیم
سجع مهر بیضی شکل: ]یا 

 [3531ن ابراهیم محمد ب

حاجی مال حسین ولد مال 
 مؤمن

سجع مهر بیضی شکل: 
]حسین منی و انا من 

 حسین؟[
 مال باقر خویش مال حسن

سجع مهر مربع شکل: ]یا 
 امام محمدباقر؟[

مال غالمعلی ولد کربالیی 
 حسین

سجع مهر مربع شکل: 
 ]غالمعلی؟[

 مال محمد ولد کربالیی تقی
سجع مهر بیضی شکل: 

صل علی محمد وآل ]اللهم 
 محمد؟[

مال حسن ولد کربالیی 
 محمدعلی

سجع مهر بیضی شکل: ]یا 
 امام حسن؟[

کربالیی محمدعلی ولد 
 کربالیی حسین

سجع مهر بیضی شکل: 
 [3531]عبده محمدعلی 

سید اسماعیل ولد سید 
 محمد

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]عبده اسماعیل الحسینی؟[

 مال حسن مقدسی
سجع مهر شش ضلعی: 

 [3535بده محمدحسن ]ع

حاجی محمدرضا ولد آقا 
 عبدالغفار

سجع مهر دایره شکل: 
 [3555]محمدرضا 

مال قربانعلی ولد حاجی مال 
 محمد

سجع مهر مربع شکل: 
 ]قربانعلی؟[

 حاجی آقایی ولد مال محمد
سجع مهر بیضی شکل: 

 ]عبده الراجی آقایی؟[

مال آقا جان ولد کربالیی 
 ابراهیم

: ]آقا سجع مهر بیضی شکل
 جان بن ابراهیم؟[

سید عبدالجواد ولد آقا سید 
 علی

سجع مهر دایره شکل: 
 ]عبدالجواد الحسینی؟[

مال محمدعلی ولد مال 
 کاظم

سجع مهر مربع شکل: 
 ]محمدعلی؟[

کربالیی حسن ولد کربالیی 
 باقر

سجع مهر بیضی شکل: 
 الراجی محمدحسن؟[

 مال محمدعلی ولد مال رضا
سجع مهر بیضی شکل: 

حث نبی و ولی عبده ]ب
 محمدعلی؟[

سید عبداهلل ولد حاجی سید 
 حسن

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]عبده عبداهلل الموسوي؟[

مال محمدتقی ولد حاجی 
 مال مهدي

سجع مهر دایره شکل: 
 [3531]الراجی محمدتقی 

 مال محمد ولد مال علی اکبر
سجع مهر بیضی شکل: 
]اللهم صل علی محمد و آل 

 محمد؟[

 ی مرويمال محمدتق
سجع مهر بیضی شکل: 

 [3530]الراجی محمدتقی 

 مال یوسف ولد آقا اسماعیل
سجع مهر بیضی شکل: 
 ]عبده یوسف بن اسماعیل؟[

سید حسن ولد حاجی سید 
 ابراهیم

سجع مهر دایره شکل: 
 ]عبده حسن الحسینی؟[

آقا سید حسین ولد آقا سید 
 هادي

سجع مهر بیضی شکل: 
]عبده حسین الحسینی 

3553] 

میرزا محمدتقی ولد آقا سید 
 رضا

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]ناخوانا[

مال حسین ولد کربالیی 
 ابراهیم

سجع مهر بیضی شکل: 
]الراحی محمدحسین )مهر 

3530]) 

 

 31من و  11خروار و  33    
 سیر

 

 دربــــــــــــــــــانــــــــــان

 سیر 55من و  55خروار و  33 نفر 11
 

 [3531سجع مهر شش ضلعی: ]العبد مهدي الحسینی   باشی آقا سید مهدي دربان
 سیر 55من و  55گندم 

 
 ســــایـــــــــــــــــــــــــر

 خروار 33   دینار 15
 حاجی ابراهیم ولد آقا مهديکربالیی عباس ولد ی ابراهیم ولد کربالیی کربالی سید حسین ولد میرزا باباحاجی حسن ولد آقا علی 
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 محمد
سجع مهر بیی شکل: ]پیرو 

 دین محمدحسن؟[

سجع مهر بیضی شکل: 
 [3535]حسین الحسینی 

 حسن
سجع مهر بیضی شکل: 

 ]محمدابراهیم؟[

 کربالیی صادق
سجع مهر شکل: ]عبده 

 الراجی عباس؟[

سجع مهر مربع شکل: ]عبده 
 [3515محمد ابراهیم 

کربالیی عباس ولد حاجی 
 غالمرضا

سجع مهر بیضی شکل: 
 عباس؟[ ]عبده الراجی سید

حاجی محمدرضا ولد مال 
 رمضان

سجع مهر مربع شکل: 
 [3553]عبده محمدرضا 

حاجی علی اکبر ولد آقا 
 ابراهیم

سجع مهر دایره شکل: 
]الراجی الی اهلل علی اکبر 

3535] 

کربالیی حسین ولد حاجی 
 محمد

سجع مهر بیضی شکل: ]یا 
 [3555امام حسین 

آقا غالمعلی ولد حاجی 
 محمد

ع شکل: سجع مهر مرب
 ]الراجی غالمعلی؟[

کربالیی محمد ولد کربالیی 
 عبداهلل

سجع مهر دایره شکل: ]یا 
 [3553محمد 

کربالیی صفر علی ولد 
 کربالیی عاشور

سجع مهر بیضی شکل: 
 [3531]عبده صفرعلی 

 علی اصغر ولد آقا عباس
سجع مهر بیضی شکل: ]یا 

 علی اصغر؟[

آقا محمدتقی ولد کربالیی 
 محمدرضا
هر بیضی شکل: سجع م

 ]عبده محمدتقی؟[

حاجی حسین ولد کربالیی 
 خدابخش

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]الراجی محمدحسین؟[

سید حسن ولد میرزا 
 ابوالقاسم

سجع مهر شش ضلعی: 
]العبد مهدي الحسینی 

3531] 

آقا غالمرضا ولد کربالیی 
 حسین

سجع مهر مربع شکل: 
 ]العبد غالمرضا؟[

 بکربالیی تراب ولد آقا محرا
سجع مهر مربع شکل: ]عبده 

 تراب ؟[

آقا سید جعفر ولد میرزا 
 ابوالقاسم

سجع مهر شش ضلعی: 
 ]العبد المهدي الحسینی

3531] 

حاجی صادق ولد کربالیی 
 باقر

سجع مهر اشکی شکل: 
]محمدصادق بن محمدباقر 

3535] 
حاجی غالمعلی ولد 

 کربالیی کاظم
سجع مهر بیضی شکل: 

 [3555]غالمعلی 

ولد کربالیی  غالمرضا
 عبداهلل

سجع مهر مربع شکل: 
 ]العبد غالمرضا ....؟[

 رضا قلی ولد محمدمهدي
سجع مهر شش ضلعی: 

 [3531]العبد قلی الحسینی 

کربالیی محمدرضا 
 گر ریخته

سجع مهر مربع شکل: 
 [3550]عبده محمدرضا 

 پز کربالیی عابدین کوره
سجع مهر بیضی شکل: 

 ]عبده زین العابدین؟[

کربالیی حسن ولد حاجی  پز ی علی کورهکربالی
 باقر

سجع مهر مربع شکل: 
 [3533]عبده محمدحسن 

مال خدابخش ولد کربالیی 
 علی اکبر

سجع مهر شش ضلعی: ]لعبد 
 [3531مهدي الحسینی 

 حاجی سید محمد
سجع مهر دایره شکل: 

 [3551]محمد الحسینی 

 کربالیی حسن
سجع مهر بیضی شکل: 
]پیرو دین محمدحسن 

3535] 
کربالیی حسن ولد حاجی 

 ابوالقاسم
سجع مهر بیضی شکل: 

 ]پیرو دین محمدحسن؟[

مشهدي محمد ولد 
 کربالیی قربان

سجع مهر مربع شکل: ]یا 
 [3555محمد 

دربانان که مواظب چراغهاي 
 دو نفر خیابان را دارند.

  

     کفشبانان
     سیر 31من و  31

آقا سید احمد باشی ولد آقا 
 سید محمد

   مال عباس 

   سیر 31من و  11  من 2
سجع مهر دایره شکل: 

 [3520]احمد الموسوي 
سجع مهر بیضی شکل:  

 [3531]عبده الراجی عباس 
  

 

 کشیــــــــــــک

 ثانی

 سیر 31من و  11خروار و  25

 عالیجـــــــناب

 سرکشیک و خادم باشی

 سیر 31من و  11خروار و  2
حمد عالیجناب حاجی میرزا م

 جعفر سرکشیک
عالیجناب میرزا عبدالعلی  

 خادمباشی
 

سجع مهر بیضی شکل: 
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 [3535]عبده عبدالعلی  خروار 3 سیر 31من و  11خروار و  3
سجع مهر مربع شکل: ]عبده 
محمد جعر بن عبدالحی 

 الرضوي ؟[

    

 سایـــــــــــــــــــــر
 نفر 01

 میرزا حسین ولد میرزا جعفر
ی شکل: سجع مهر بیض

 ]عبده محمدحسین؟[

میرزا محمدعلی ولد میرزا 
 بزرگ

سجع مهر مربع شکل: 
 ]محمدعلی الحسینی؟[

مال عبدالجواد ولد مال 
 محمدعلی

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]عبدالجواد الشریف؟[

مال رجبعلی ولد مال 
 محمدحسن

سجع مهر دایره شکل: 
 ]عبده رجبعلی ؟[

حاجی میرزا ابوالقاسم ولد 
 یحاجی مال تق

سجع مهر مستطیل شکل: 
]خاتم االنبیاء ابوالقاسم 

3550] 
عالیجناب مال عبدالرسول 

 ولد مال یعقوب
سجع مهر بیضی شکل: 

 ]عبدالرسول؟[

 سید مرتضی ولد سید حیدر
سجع مهر مربع شکل: 
]عبده سید مرتضی 

 الحسینی؟[

حاجی سید احمد ولد حاجی 
 سید اسداهلل

سجع مهر بیضی شکل: 
حمد ]عبده الراجی ا

 [3531الحسینی 

میرزا محمود ولد میرزا 
 ابراهیم

سجع مهر دایره شکل: 
 [3555]محمود الحسینی 

سید کاظم ولد میرزا محمد 
سجع مهر مربع شکل: 
]العبد المذنب کاظم 

 الرضوي ؟[

 میرزا احمد ولد میرزا ابراهیم
سجع مهر بیضی شکل: 
]احمد بن ابراهیم الموسوي 

 [3533الحسینی 

سن ولد حاجی حاجی سید ح
 العابدین سید زین

سجع مهر دایره شکل: 
 ]حسن الحسینی ؟[

مال اسماعیل ولد مال 
 محمدعلی

سجع مهر بیضی شکل: 
]الراجی الی اهلل محمد 

 اسماعیل ؟[

مال حسین ولد کربالیی 
 اسماعیل

سجع مهر بیضی شکل: 
]الراجی الی اهلل محمد 

 [3555حسین 

حاجی میرزا هدایت ولد آقا 
 سید محمد

سجع مهر مربع شکل: 
 ]هدایت اهلل الحسینی؟[

مال آقا بزرگ ولد مال 
 عبدالجواد

سجع مهر مربع شکل: 
]الراجی الی اهلل محمد 

 مهدي؟[

مال عبدالکریم ولد میرزا 
 محمدعلی

میرزا ابراهیم ولد میرزا 
 صادق

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]سالم علی ابراهیم؟[

حاجی سید حسین ولد 
 حاجی سید حسن

ر بیضی شکل: سجع مه
]عبده حسین الحسینی 

3535] 

میرزا بزرگ ولد حاجی میرزا 
 تاج

سجع مهر بیضی شکل: 
]عبده میرزا بزرگ 

 الرضوي؟[
حاجی مال شریف ولد حاجی 

 عبدالمطلب
سجع مهر بیضی شکل: 
]المتوکل علی اهلل عبده 

 [3515محمد شریف 

آقا محمدحسین ولد آقا علی 
 اصغر

سجع مهر بیضی شکل: 
محمد حسین بن علی ]عبده 
 [3531اصغر 

 میرزا محمدرضا منشی
سجع مهر بیضی شکل: 
]عبده الراجی محمدرضا 

 الشریف الحسینی ؟[

میرزا آقا ولد میرزا سید 
 دار محمد خزانه

سجع مهر دایره شکل: 
]الراجی الی اهلل حسن 

 الرضوي؟[

 آقا محمد هراتی
سجع مهر بیضی شکل: 

 ]عبده الراجی محمد؟[

لقاسم ولد میرزا میرزا ابوا
 رضی همقلم

سجع مهر بیضی شکل: 
]عبده الراجی ابوالقاسم 

 [3553الرضوي 

میرزا عبداهلل ولد میرزا 
 ابراهیم رضوي

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]العبد عبداهلل الرضوي؟[

 آقا سید جعفر هروي
سجع مهر بیضی شکل: 

 [3535]جعفر الحسینی 

 میرزا هاشم ولد میرزا کاظم
ل: سجع مهر بیضی شک
 ]عبده هاشم الحسینی ؟[

حاجی محمدرضا ولد 
 کربالیی رحیم

سجع مهر بیضی شکل: 
]العبد المذنب محمدرضا 

3535] 
 میرزا یوسف امانی

سجع مهر بیضی شکل: ]پیرو 
 دین محمد یوسف؟[

میرزا نصراهلل ولد آقا 
 ابوطالب

سجع مهر بیضی شکل: 
 [3535]نصراهلل 

حسین طبیب ولد  مال غالم
 غالمرضا

مهر بیضی شکل:  سجع
 [3553]الراجی غالم حسین 

میرزا محمدتقی ولد آقا سید 
 رضا

سجع مهر دایره شکل: ]ابن 
 [3530رضا تقی الموسوي 

میرزا سید حسن ولد میرزا 
 باقر رضوي

سجع مهر مربع شکل: 
]عبده محمدحسن 

 الرضوي؟[
  خروار 01   
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 فــــــراشــــــــــــــــــان

 سیر 55و من  35خروار و  53

 سیر 55من و  35خروار و  1 عالیجناب میرزا آقا فراشباشی

 سجع مهر بیضی شکل: ]الراجی آقا الحسینی ؟[

 سایـــــــــــــــــــــــــــر

 سیر 55من و  55فی   نفر  14

حاجی مال حسین ولد 
 کربالیی کاظم

سجع مهر مربع شکل: 
]حسین منی و انا من 

 حسین؟[

د حاجی مال عباسعلی ول
 کربالیی کاظم

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3535]یا عباسعلی 

العابدین ولد مال آقا  مال زین
 بابا

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3532العابدین  ]عبده زین

مال حسین ولد کربالیی 
 اسماعیل

سجع مهر بیضی شکل: ]یا 
 [3535امام حسین 

سید احمد ولد سید طالب 
 محمد

 سجع مهر مربع شکل:
حمد ]عبده ابن طالب م

 الرضوي ؟[
میرزا محمدعلی ولد میرزا 

 حسین
سجع مهر بیضی شکل: 

 [3535]عبده محمدعلی 

مال محمدرضا ولد مال 
 محمدتقی

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]عبده محمدرضا[

 مال حسنعلی مداح
 سجع مهر شش ضلعی:

]مداح شاشه دین حسنعلی 
3555] 

کربالیی محمد شریف ولد 
 کربالیی حسین

 سجع مهر مربع شکل:
 ]العبد محمد شریف؟[

آقا سید علی ولد سید 
 عبدالکریم

 سجع مهر مربع شکل:
 [3555]علی الحسینی 

 مال هاشم ولد مال علینقی
سجع مهر بیضی شکل: 

 [3555]عبده محمدهاشم 

حاجی مال محمود ولد 
 کربالیی ابوالقاسم

سجع مهر مستطیل شکل: 
 [3520]عبده محمود 

حاجی مال اصغر ولد 
 کربالیی حسن

سجع مهر شش ضلعی: 
 [3531]عبده صفرعلی 

مال عبدالوهاب ولد مال 
 اسماعیل

سجع مهر بیضی شکل: 
 [3535]الراجی عبدالوهاب 

میرزا عبدالوهاب ولد آقا سید 
 محمد

 سجع مهر شش ضلعی:
 [3532]عبدالوهاب الموسوي 

مال حسین ولد کربالیی 
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3531]یا امام حسین 

سید مهدي ولد حاجی 
 حاجی سید احمد

 سجع مهر شش ضلعی:
 [3555]مهدي الحسینی 

مال محمدعلی ولد مال 
 محمد

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3553]العبد محمدعلی 

سید حبیب ولد حاجی سید 
 مهدي

 سجع مهر بیضی شکل:
]یا حبیب اهلل الموسوي 

3555] 

 مال حسین ولد مال رضا
 سجع مهر مربع شکل:

درضا ]محمدحسین بن محم
 ؟[

سید ابوالقاسم ولد میرزا 
 محسن

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3553]ابوالقاسم الموسوي 

مال جعفر قلی ولد مال 
 رمضان

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده جعفرقلی ؟[

سید عبدالجواد ولد حاجی 
 سید کاظم

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبدالجواد الموسوي؟[

 حاجی عبداهلل ولد مال علی
 سجع مهر مربع شکل:

 [3531]حاجی عبداهلل 

میرزا هاشم ولد میرزا حسن 
 رضوي

 سجع مهر مربع شکل:
 ]عبده هاشم الرضوي ؟[

سید عبدالجواد ولد سید 
 عبدالغفار

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]جواد الحسینی ؟[

مال محمدعلی ولد مال 
 محمد

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3525]اهلل محمد علی 

مال حاجی اسماعیل ولد 
 یکربالیی صفرعل

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3555]حاجی اسماعیل 

سید اسداهلل ولد آقا سید 
 حسن

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده حسن الموسوي ؟[

شیخ جواد ولد آقا محمد 
 حسن عارف

 سجع مهر دایره شکل:
 خروار 51[ 3535]یا جواد 

 

 دربــــــانـــان

 سیر 55من و  55خروار و  30

 شیعالیجاه میرزا علی اکبر دربانبا

 سیر 55من و  55

 سایـــــــــــــــــــر

 نفر 52
کربالیی حسن ولد کربالیی 

 عبداهلل
 سجع مهر شکل:

]ادرکنی یا امام حسن 
3532] 

 حاجی علیرضا ولد آقا موسی
سجع مهر شش ضلعی: 

 [ 3531]عبده علیرضا 

حاجی غالمعلی ولد حاجی 
 سید محمد

 سجع مهر شش ضلعی:
]از جان و دل هستم غالم 

 ؟[ علی

 محمدحسین ولد مال رحیم
 سجع مهر بیضی شکل:

]الراجی الی اهلل محمدحسین 
3530] 

کربالیی حسین ولد 
 کربالیی اسحق

سجع مهر شش ضلعی: 
 [3555]عبده محمدحسین 

کربالیی محمدعلی ولد کربالیی احمد ولد حاجی آقا محمدابراهیم ولد آقا کربالیی عباسعلی ولد غالمحسن ولد کربالیی 
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 علی
سجع مهر مربع شکل: ]پیرو 

 [3523دین محمد محسن 

 کربالیی حسن
ی شکل: ]یا سجع مهر بیض

 عباسعلی ؟[

 محمد حسن
سجع مهر بیضی شکل: 

 [3553]محمد ابراهیم 

 علینقی
 سجع مهر دایره شکل:

]الراجی الی اهلل نصراهلل 
3531] 

 اهلل کربالیی لطف
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3553]نور... محمدعلی 

ی علی اکبر ولد کربالی
 العابدین کربالیی زین

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3555اکبر  ]الراجی علی

کربالیی غالمرضا ولد 
 حاجی مهدي

 سجع مهر مربع شکل:
 ]پیرو دین محمد مهدي؟[

محمدابراهیم ولد کربالیی 
 جعفر

 سجع مهر بیضی شکل:
]الراجی الی اهلل الغنی 

 محمدابراهیم ؟[

 آقا علی نواده حاجی هادي
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3553]ادرکنی یا علی 

 کربالیی رمضان
 سجع مهر مربع شکل:

 ]رمضان ؟[

آقا محمدحسین ولد آقا 
 محمد حسن

 سجع مهر بیضی شکل:
]الراجی الی اهلل محمدحسین 

3530] 

آقا علی ولد آقا محمد 
 شریف

 سجع مهر مربع شکل:
 [3535]یا علی 

 حاجی نصراهلل ولد مال حسن
 ره شکل:سجع مهر دای

 ]الراجی الی اهلل نصراهلل ؟[

آقا رجب ولد آقا محمد 
 صالح

سجع مهر مربع شکل: ]... 
 رجبعلی ؟[

عباس ولد کربالیی علی 
 اکبر

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]یا عباسعلی ؟[

 محمدباقر ولد مال احمد آقا محمدمهدي ولد علیخان
 سجع مهر اشکی شکل:

 [3531]یا امام محمدباقر 

ا سید احمد محمد برادر آق
 باشی علی خواجه

 سجع مهر مربع شکل:
 [3535]یا محمد 

کربالیی حسنعلی ولد 
 کربالیی عبداهلل

 سجع مهر مربع شکل:
 [3531]عبده رجبعلی 

حاجی اسماعیل ولد حاجی 
 حسن

 سجع مهر مستطیل شکل:
]العبد المذنب حاجی 

 اسماعیل ؟[
 آقا علی ولد آقا حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3535د علی ]اهلل محم

غالمحسین ولد مختار که 
 معصوم علی نایب اوست

 سجع مهر مربع شکل:
 ]عبده معصوم علی ؟[

 آقا محمدحسین
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]محمدحسین 

  
 خروار 30

 

 کفشـــــــــــبانــــــــــان

 سیر 55من و  35خروار و  3

 سایر
 مال علی باشی

 من 21
 دعلی؟[سجع مهر اشکلی شکل: ]صح محم

 مال علی
 سیر 31من و  11

 سجع مهر اشکلی شکل: ]صح محمدعلی؟[

 آقا سید قاسم
 سیر 31من و  11

سجع مهر بیضی شکل: ]عبده قاسم الحسینی 
3555] 

 

 کشیـــــــــــــــک

 ثالث

 سیر 31من و  25خروار و  22

 خــــــــــــــــــــدام

 سیر 31من و  11خروار و  05
 ــابــــــــــــانعالیجنــــــــــــ

 سیر 31من و  11خروار و  2  سرکشیک و خادمباشی 
 عالیجناب میرزا عبدالکریم سرکشیک

 سیر 31من و  11خروار و  1
 سجع مهر مربع شکل: ]عبدالکریم بن عبدالحی الحسینی؟[

 عالیجناب میرزا عبدالوهاب خادمباشی
 خروار 5

 سجع مهر مستطیل شکل: ]اِنّک انت الوهاب؟[
 ـــایــــــــــــــــــــــرسـ
 نفر 03

 دینار 11فی 
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 میرزا اسماعیل ولد میرزا رضا
 سجع مهر دایره شکل:

 [3535]اسماعیل الحسینی 

مال علی محمد ولد حاجی 
 مال عبدالکریم

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3533]عبده علی محمد 

 میرزا رضا ولد میرزا احمد
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]محمدرضا بن احمد ؟[

میرزا عبدالجواد ولد حاجی 
 میرزا آقا جان

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3525]المذنب عبدالجواد 

میرزا مهدي ولد میرزا 
 عبدالؤمن

 سجع مهر مربع شکل:
]عبده الراجی محمد مهدي 

 [3535الحسینی 
حاجی مال عبدالحسین ولد 

 حاجی مال ابراهیم
 سجع مهر دایره شکل:

 [3535]عبدالحسین

میرزا  میرزا مهدي ولد
 حسین

 سجع مهر مستطیل شکل:
 [3532]عبده الراجی مهدي 

حاجی مال شیخعلی ولد 
 حاجی میرزا هدایت

 سجع مهر دایره شکل:
 [3530]الراجی شیخعلی 

حاجی میرزا حسین ولد 
 حاجی میرزا عبدالوهاب
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده محمدحسین 
 [3535الحسینی 

 مال محمد ولد مال عبدالباقی
 مربع شکل:سجع مهر 

]دارد محمد شریف بر 
 انبیاء؟[

 میرزا مهدي ولد میرزا رحیم
 سجع مهر مربع شکل:

]عبده الراجی مهدي الرضوي 
3532] 

اهلل ولد حاجی  میرزا ذبیح
 میرزا موسی

 سجع مهر دایره شکل:
 اهلل ؟[ ]ذبیح

میرزا محمدعلی ولد حاجی 
 میرزا هادي

 سجع مهر بیضی شکل:
]محمدعلی الحسینی 

3555] 

 میرزا باقر ولد میرزا قوام
 سجع مهر دایره شکل:

 ]یا محمدباقر ؟[

حاجی میرزا رضا ولد حاجی 
 میرزا حسن

 سجع مهر بیضی شکل:
]رضا بن حسن الحسینی 

3535] 
حاجی مال عبدالرزاق ولد 

 حاجی مال باقر
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبدالرزاق؟[

مال محمد ولد حاجی مال 
 حسن قاضی

 ل:سجع مهر بیضی شک
]محمود الشریف الحسینی 

3535] 

میرزا عبدالعلی ولد میرزا 
 محمدتقی

 سجع مهر بیضی شکل:
]این محمدتقی عبدالعلی 

 الحسینی ؟[

میرزا شهاب ولد میرزا 
 محمدرضا

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]شهاب الدین الرضوي ؟[

میرزا محمدعلی ولد آقا سید 
 رضا

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3553]محمدعلی الحسینی 

حاجی میرزا عبدالرحیم ولد 
 میرزا عبداهلل

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی عبدالرحیم 

 الحسینی ؟[
 سجع مهر مستطیل شکل:

]عبدالجواد بن عبدالکریم 
 الحسینی ؟[

مال قاسم ولد مال 
 محمدعلی

 سجع مهر مستطیل شکل:
 ]... یا قاسم ؟[

مال عبدالحسین ولد مال 
 عبدالکریم

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3535]العبد عبدالحسین 

مال مؤمن ولد حاجی مال 
 حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]المؤمن الذین الراجی ؟[

 مال رجبعلی ولد مال محمد
 سجع مهر بیضی شکل:

]الراجی الی اهلل ... رجبعلی 
3530] 

حاجی مال خلیل ولد حاجی 
 مال مرادعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3531]یا خلیل اهلل 

ب ولد مال حاجی عبدالوها
 قاسم

 سجع مهر مستطیل شکل:
 ]انّک انت الوهاب ؟[

حاجی مال موسی ولد 
 مشهدي جبار

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]الراجی موسی ؟[

 حاجی میرزا علینقی مصور
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]علینقی ؟[

مال حسین ولد مال 
 عبدالجواد

 سجع مهر مربع شکل:
 ]پیرو دین محمدحسین؟[

 حمدسید مرتضی ولد سید م
سجع مهر بیضی شکل: 

 ]سیدالسلطنه؟[

میرزا مهدي ولد حاجی 
 میرزا معصوم

سجع مهر بیضی شکل: 
 ]محمدمهدي بن معصوم؟[

مال محمدتقی ولد مال 
 غالمرضا

سجع مهر مربع شکل: 
 [3535]عبده محمدتقی 

شیخ مهدي ولد حاجی مال 
 آقا بزرگ

 سجع مهر مستطیل شکل:
]عبده الراجی عبدالکریم 

 [الحسینی ؟

 میرزا مهدي اصفهانی
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]مهدي؟[

 باشی آقا محمدصادق حکاک
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]محمدصادق ؟[

میرزا عسگري ولد میرزا 
 بابا

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی عسگري 

3535] 

مال غالمرضا ولد مال 
 کاظم

 سجع مهر مربع شکل:
 [3552رضا  ]عبده غالم

 دشیخ جعفر ولد مال محم
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]یا ابن جعفر 

میرزا اسماعیل ولد جناب آقا 
 میرزا احمد مجتهد

 سجع مهر مربع شکل:
]العبد المذنب محمدتقی 

 [3535الحسینی 
میرزا محمدحسین نایب حاجی 

 اکبر تاجر تهرانی علی
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده الراجی محمدحسین؟[

    
 

 خروار 03
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 ــــــــــانفـــــــراشــــ

 سیر 55من و  35خروار و  53
 من 21خروار و  5                                 فراشباشی و غیره 

 بگیر مال محمدتقی تفاوت حاجی میرزا صادق فراشباشی
 سیر 55من و  35خروار و  3

 سجع مهر بیضی شکل: ]محمد صادق الحسینی؟[
 سیر 31من و  11خروار و  3

 کل: ]عبده محمدتقی ؟[سجع مهر مربع ش
 

 سایــــــــــــــــــر
 سیر 55من و  55فی    نفر  53

مال ابومحمد ولد مال 
 اسماعیل

 سجع مهر دایره شکل:
 ]ابومحمد ؟[

 سید اسماعیل ولد سید رضا
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3555]اسماعیل الحسینی 

حاجی مال محمود ولد 
 حاجی مال محمد

 سجع مهر بیضی شکل:
 الشریف الحسینی؟[]محمود 

 مال جعفر ولد مال قاسم
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]الراجی محمد جعفر؟[

مال حاجی محمد ولد حاجی 
 مال حسین

 سجع مهر مربع شکل:
]الراجی الی اهلل الغنی عبده 

 محمد؟[
مال حسن ولد حاجی مال 

 محمد
 سجع مهر بیضی شکل:

]محمدحسن الشریف 
 [3531الحسینی 

اجی حاجی محمدباقر ولد ح
 مال محمد

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]باقرالعلوم؟[

سید عبدالوهاب ولد میرزا 
 حسین

 سجع مهر مربع شکل:
 [3530]عبدالوهاب رضوي 

 مال حسین ولد مال محمود
 سجع مهر مربع شکل:

 ]یا امام حسین؟[

 حاجی آقا بزرگ شیرازي
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده الراجی حاجی آقا؟[

یرزا میرزا ابوالقاسم ولد م
 محمدرضا

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]محمدقاسم ؟[

حاجی سید احمد ولد آقا سید 
 حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
]احمد بن محمد الموسوي 

3531] 

سید هاشم ولد آقا سید 
 حسن

 سجع مهر مربع شکل:
]عبده هاشم الحسینی 

3555] 

 سید محمد ولد سید محسن
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده محمد الحسینی 
3555] 

جی عبدالجواد ولد مال حا
 ابراهیم

 سجع مهر مربع شکل:
 ]عبدالجواد ؟[

آقا سید قاسم اخوي 
 فراشباشی

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده قاسم الحسینی 

3535] 

 مال محمد ولد مال شریف
 سجع مهر اشکی شکل:

 ]یا محمد؟[

میرزا علی اکبر ولد میرزا 
 محمدعلی

 سجع مهر شش ضلعی:
 [3531اکبر الموسوي  ]علی

میرزا موسی ولد میرزا 
 الدین شمس

 سجع مهر مربع شکل:
الدین موسی  ]ابن شمس

 الرضوي ؟[

مال عبدالکریم ولد مال 
 غالمرضا

 سجع مهر مستطیل شکل:
 ]العبد المذنب عبدالکریم ؟[

العابدین ولد میرزا  سید زین
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
 العابدین الحسینی ؟[ ]زین

 ا آقاییسید ابراهیم ولد میرز
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]ابراهیم الموسوي ؟[

مال عبدالرحیم ولد مال 
 العابدین زین

 سجع مهر مربع شکل:
 اهلل الر حمن الرحیم[ ]بسم

 55من و  55خروار و  33 
 سیر

 

 

 دربـــــــانـــــــــــان

 سیر 55من و  35خروار و  32

 سیر 55من و  55عالیجاه میرزا ابوالقاسم دربانباشی 

 [3523سجع مهر بیضی شکل: ]یا ابوالقاسم 

 سایـــــــــــــــــــــــــــــر

 من 24فی     نفر 55

کربالیی عبدالوهاب ولد 
 حاجی مال حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3555]عبدالوهاب 

کربالیی رمضان ولد حاجی 
 غالمرضا

 سجع مهر مربع شکل:
 ]عبده رمضان ؟[

حاجی صفر ولد کربالیی 
 عبداهلل

 جع مهر دایره شکل:س
 اهلل الغنی صفر؟[ ]الراجی الی

آقا علی اکبر ولد کربالیی 
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
اکبر  ]عبده الراجی علی

3530] 

اکبر ولد  کربالیی علی
 کربالیی حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
اکبر  ]عبده الراجی علی

3531] 
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کربالیی حسن ولد کربالیی 
 مصطفی

 سجع مهر مربع شکل:
]دارد امید شفاعت 

 محمدحسن؟[

 آقا سید علی ولد سید جعفر
 سجع مهر دایره شکل:

 ]علی الحسینی ؟[

 کربالیی عبداهلل ولد آقا علی
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبداهلل بن علی ؟[

کربالیی سید اسماعیل ولد 
 آقا سید جعفر

 سجع مهر دایره شکل:
 ]عبده اسماعیل الحسینی؟[

آقا غالمرضا ولد کربالیی 
 ابراهیم

حاجی سید غالمعلی ولد 
 حاجی سید حسن

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3530]غالمعلی الحسینی 

حاجی اسماعیل ولد کربالیی 
 علی

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3551]حاجی اسماعیل 

آقا سید حسن ولد آقا سید 
 علی

 سجع مهر دایره شکل:
 [3525]حسن الحسینی 

حاجی قاسم ولد کربالیی 
 آقایی

 ره شکل:سجع مهر دای
 ]ناخوانا[

آقا ابراهیم ولد کربالیی 
 حسن

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]یا ابراهیم ؟[

کربالیی شفیع ولد کربالیی 
 رجبعلی

 سجع مهر اشکی شکل:
 ]یا شفیع المؤمنین؟[

 استاد محمدرضاي مسگر
 سجع مهر دایره شکل:

 ]یا امام رضا؟[

 حاجی عبدالوهاب زرگر
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبدالوهاب ؟[

آقا عبدالرزاق ولد آقا محمد 
 شریف

میرزا اسماعیل ولد میرزا 
 حسن

 سجع مهر مربع شکل:
 ]یا اسماعیل ؟[

میرزا عبدالرحیم ولد حاجی 
 حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]اسداهلل ؟[

آقا محمدصادق ولد حاجی 
 مال حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3530]محمد صادق 

آقا عباس خویش حاجی 
 کریم ضابط

 مربع شکل: سجع مهر
 [3535]عباس 

 مشهدي الصمد ترک
 سجع مهر شش ضلعی:

 [3535]یا اهلل الصمد 

 حاجی سید احمد خیاط
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]الراجی احمد الطباطبایی ؟[

کربالیی صفر ولد کربالیی 
 رجبعلی

 سجع مهر مستطیل شکل:
 ]عبده محمدجعفر؟[

 مال حسنعلی کرمانی
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3523لی ]عبده حسنع

کربالیی حسن ولد مال 
 احمد

 سجع مهر مستطیل شکل:
]دارد امید شفاعت زمحمد 

 حسن؟[

 آقا علی ولد آقا رضا
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]عبده محمد علی 

 21خروار و  30

 

 کفشبـــــــانــــــــــــــــــــان

 سیر 55خروار و  35
 حاجی مال حیدرباشی

 من 21
 [3531رو دین محمد حیدر سجع مهر شش ضلعی: ]پی

 سیر 31من و  11فی  سایر

 مال امام قلی
سجع مهر دایره شکل: ]عبده امامقلی 

 ؟[

 مال علیرضا
سجع مهر بیضی شکل: ]عبده الراجی 

 رضا؟[ علی

 کشیــــــــــــــــــــــک

 رابع

 سیر 31من و  11خروار و  23

 خـــــــــــــــــــــــــدام

 سیر 31 من و 11خروار و  05

 عالیـــــجنـــــــــــــــابــــــــــان

 سیر 31من و  11خروار و  2    سرکشیک و خادمباشی
 عالیجناب میرزا عبدالجواد سرکشیک

 سیر 31من و  11خروار و  1
 سجع مهر بیضی شکل: ]عبدالجواد الرضوي ؟[

 عالیجناب میرزا عبدالوهاب خادمباشی
 خروار 5

 لوهاب الحسینی ؟[سجع مهر بیضی شکل: ]عبدا

 ســــایـــــــــــــــــــــــــــر
 دینار 11فی    نفر 03

حاجی مال حسن ولد مال 
 آقایی

 سجع مهر دایره شکل:

مال عبدالرحیم ولد مال 
 محمد

 سجع مهر دایره شکل:

حاجی سید ابراهیم ولد 
 حاجی میر عابد

 سجع مهر بیضی شکل:

حاجی مال نوروزعلی 
 بسطامی

 سجع مهر دایره شکل:

مال عبدالباقی ولد حاجی 
 مال محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
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الحسینی العابدین  ]زین ]یا کریم؟[ ]محمدحسن؟[
3535] 

 ]عبدالباقی بن محمد؟[ ]الراجی محمد ؟[

آقا سید محسن ولد میرزا 
 حسن

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]محسن الحسینی؟[

میرزا حسین ولد میرزا 
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
]الراجی حسین بن محمد 

 [3555علی الحسینی 

 مال علی ولد مال عبداهلل
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3531]عبده الراجی علی 

میرزا بزرگ ولد میرزا 
 مرتضی خادمباشی

 سجع مهر دایره شکل:
 ]عبده مهدي الحسینی ؟[

میرزا محسن ولد آقا سید 
 رضا

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3535]محسن الحسینی 

شم ولد آقا سید میرزا ها
 یحیی

 سجع مهر دایره شکل:
 [3535]محمدهاشم الرضوي 

میرزا اسداهلل ولد حاجی 
 میرزا عبدالمجید

 سجع مهر دایره شکل:
 [3535]یا اسداهلل الغالب 

میرزا محمد ولد میرزا 
 معصوم

 سجع مهر مربع شکل:
]عبده محمد بن معصوم 

 [3535الحسینی 

مال محمدحسین ولد حاجی 
 لیمال عبدالع

 سجع مهر بیضی شکل:
]حسین منی و انا من 

 حسین؟[

آقا سید محمد ولد سید 
 ذوالفقار

 سجع مهر شش ضلعی:
 ]عبده محمد الحسینی؟[

آقا سیدکاظم ولد آقا سید 
 علی

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3522]سید کاظم الحسینی 

 

مال غالمرضا ولد مال 
 عبدالوهاب

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3531رضا  ]عبده غالم

 میرزا عبداهلل ولد میرزا جعفر
 سجع مهر بیضی شکل:

]الراجی عبداهلل بن جعفر 
 الرضوي ؟[

 آقا سید باقر سیستانی
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده الراجی باقر الحسینی 
3550] 

 میرزا بدیع رضوي
 سجع مهر مربع شکل:
 ]عبده بدیع الرضوي ؟[

 مال عبدالباقی ولد مال مهدي
 سجع مهر بیضی شکل:

 ن مهدي عبدالباقی ؟[]اب

آقا سید حسن ولد میرزا 
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]حسن الحسینی؟[

 مال رجبعلی ولد مال علینقی
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]رجبعلی 

 مال عبدالکریم ولد آقا جواد
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبدالکریم بن جواد؟[

میرزا محمد ولد حاجی 
 محمدحسن بیک

 سجع مهر مربع شکل:
 [3532]محمد بن حسن 

 مال محمد طرري
 سجع مهر مربع شکل:

]کل خالیق محمد 
 الشریف؟[

آقا سید محمد ولد سید 
 محسن

 سجع مهر بیضی شکل:
]الراجی الی اهلل محمد 

 الحسینی؟[

شیخ حسن ولد مال 
 محمدتقی

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی محمد حسن 

3535] 

میرزا عبدالجواد ولد مرحوم 
 متولی

 جع مهر بیضی شکل:س
 ]عبدالجواد الحسینی؟[

 مال عبداهلل ولد مال باقر
 سجع مهر مستطیل شکل:

 ]ادرکنی یا ابا عبداهلل؟[

میرزا علینقی ولد حاجی میرزا 
 محمد

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3525]عبده الراجی علینقی 

میرزا کوچک ولد حاجی 
 میرزا محمدعلی

 سجع مهر دایره شکل:
 [3535]محمدعلی 

رزا عبدالعلی ولد میرزا می
 علی اکبر

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3555]عبدالعلی الحسینی 

میرزا حسن ولد میرزا احمد 
 رضوي

 سجع مهر بیضی شکل:
]محمدهاشم الرضوي 

3535] 

 آقا سید احمد سوزنی
 سجع مهر بیضی شکل:

]الراجی احمد الحسینی 
3535] 

میرزا آقا جان ولد حاجی 
 میرزا محمد

 شکل: سجع مهر بیضی
 ]عبده آقا جان؟[

 آقا سید اسماعیل کشمیري
 سجع مهر مستطیل شکل:
 ]العبد اسماعیل الحسینی؟[

اکبر  حاجی میرزا علی
 تبریزي

 سجع مهر بیضی شکل:
اکبر  ]عبده الراجی علی

3535] 

میرزا باقر ولد حاجی 
 اسماعیل

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]محمد الموسوي ؟[

مال مهدي ولد حاجی محمد 
 علی

 مهر مربع شکل: سجع
 [3531]عبده محمدمهدي 

آقا سید محمد کیوان بابت 
جناب بندگان عالی معین 

 الملک
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3532]محمد الموسوي 

  خروار 33  
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 فــــــراشـــــــــــــان

 سیر 31من و  35خروار و  53 عالیجناب حاجی مال عبدالعلی فراشباشی

 سیر 31من و  35خروار و  3

 سجع مهر مستطیل شکل: ]الواثق باهلل الغنی عبدالعلی؟[

 ســــایـــــــــــــــــــر

 سیر 55من و  55فی          نفر  14
میرزا حسین ولد میرزا 

 محمدعلی
 سجع مهر مستطیل شکل:

]عبده محمدحسین الحسینی 
 ؟[

 سید اسماعیل ولد میرزا بابا
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]اسماعیل الحسینی ؟[

  ابراهیم ولد مال آقا بابامال
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]یا ابراهیم 

مال غالمحسین ولد مال 
 کاظم

 سجع مهر بیضی شکل:
حسین  ]الراجی الی اهلل غالم

3532] 

 میرزا تقی ولد میرزا جان
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]عبده محمدتقی 

 میرزا صادق ولد میرزا محمد
 سجع مهر بیضی شکل:

ق الحسینی ]محمد صاد
3532] 

 مال شیخعلی عرب
 سجع مهر مستطیل شکل:

 [3553]ع ل ي 

سید حیدر ولد سید 
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3531]حیدر الحسینی 

سید اسماعیل ولد میرزا 
 حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]اسماعیل الحسینی ؟[

 میرزا آقا جان ولد سید جعفر
 سجع مهر بیضی شکل:

وي ]عبده آقا جان الموس
3555] 

 حاجی کریم خیاط
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]یا کریم 

 آقا محمدصادق زرگرباشی
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]محمد صادق 

مال قاسم ولد مال حاجی 
 طاهر

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده محمدقاسم ؟[

مال حسن ولد کربالیی آقا 
 بابا

 سجع مهر دایره شکل:
]بنده آل محمدحسن 

3551] 

الجواد ولد کربالیی مال عبد
 محمدرضا

 سجع مهر مستطیل شکل:
]پیرو دین محمد عبدالجواد 

 ؟[
 سید باقر ولد میر عبدالعظیم
 سجع مهر مستطیل شکل:

]العبد باقر بن عبدالعظیم 
 [3535الحسینی 

مال محمدعلی ولد مال 
 العابدین زین

 سجع مهر شش ضلعی:
 [3532]محمدعلی 

آقا سید محمد ولد آقا سید 
 علی

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی محمد 

 الحسینی؟[

آقا سید حسن ولد سید 
 عبداهلل

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده حسن الموسوي 

3535] 

مال غالمحسین ولد 
 کربالیی صفرعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]الراجی غالم حسین ؟[

سید حسین ولد سید 
 اسماعیل

 سجع مهر مربع شکل:
]عبده محمدحسین الحسینی 

 ؟[

مال غالمرضا ولد حاجی آقا 
 جان

 سجع مهر بیضی شکل:
 رضا ؟[ ]عبده غالم

آقا سید صادق ولد آقا سید 
 محمد

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده محمدصادق الحسینی 

 ؟[

مال حاجی اسماعیل ولد مال 
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]یا اسماعیل ؟[

آقا سید حسن ولد آقا سید 
 حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
 ده حسین الحسینی ؟[]عب
 خروار 51

 سید عمران ولد آقا سید علی
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده الراجی عمران 
 الحسینی ؟[

حاجی سید علی ولد آقا سید 
 رضا

 سجع مهر دایره شکل:
 ]علی الموسوي ؟[

میرزا صادق ولد حاجی آقا 
 بزرگ

 سجع مهر مربع شکل:
 ]محمدصادق الطباطبایی ؟[

اجی کربالیی حسین ولد ح
 رجبعلی

 سجع مهر مربع شکل:
 ]عبده حسین بن رجبعلی؟[

آقا سید حسین ولد آقا سید 
 جعفر

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]محمدحسین الحسینی ؟[

 

 دربــــــــــــــانـــــــــــــــــــان

 سیر 55من و  55خروار و  35

 عالیحضرت میرزا آقا جان دربانباشی

 ی ؟[سجع مهر بیضی شکل: ]آقا جان الحسین

 نخود 34سیر و  55من و  55

 ســایــــــــــــــــــــــــــــــر

 من 21فی   نفر 53
آقا سید حسین ولد آقا سید 

 میرزا
 سجع مهر بیضی شکل:

کربالیی محمد علی ولد آقا 
 محمد

 سجع مهر بیضی شکل:

اصغر ولد  حاجی علی
 کربالیی حسین

 جع مهر بیضی شکل:س

 آقا غالمعلی ولد آقا محمد
 سجع مهر مربع شکل:

]الراجی الی اهلل غالمعلی 

حاجی مال محمد ولد مال  
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
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 ]الراجی الی اهلل محمد؟[ [3535 اصغر ؟[ ]علی محمدعلی ؟[ ،]ابن محمد ]عبده حسین الحسینی؟[
 میرزا باقر ولد آقا سید میرزا

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]الراجی باقر الحسینی ؟[

علی ولد کربالیی آقا صفر
 علی

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]پیرو دین نبی صفرعلی ؟[

آقا محمدتقی ولد کربالیی 
 حسین خان

 سجع مهر مربع شکل:
 ]عبده محمدتقی ؟[

حاجی سید اسماعیل ولد 
 میرزا ابراهیم

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده اسماعیل الحسینی ؟[

آقا محمد امین ولد حاجی 
 علی

 سجع مهر بیضی شکل:
 مد امین؟[]مح

آقا محمدتقی ولد حاجی 
 اسماعیل

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]محمدتقی؟[

آقا محمدعلی ولد آقا 
 اسماعیل

 سجع مهر شش ضلعی:
 ]اهلل محمد علی ؟[

کربالیی حسین ولد حاجی 
 علی اکبر

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی محمد 

 حسین؟[

 سید مرتضی ولد سید حیدر
 سجع مهر بیضی شکل:

حیدر  ]مرتضی بن
 الرضوي؟[

 آقا علی اکبر ولد استاد زینل
 سجع مهر بیضی شکل:

 اهلل علی اکبر؟[ ]الراجی الی

آقا علی نقی ولد کربالیی 
 باقر

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]پیرو دین نبی علینقی ؟[

 مال حاجی محمد
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]حجی محمد؟[

 آقا ابراهیم داماد نجارباشی
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3550محمد ابراهیم ]عبده 

کربالیی محمد ولد آقا 
 عباس

آقا محمدحسن ولد کربالیی 
 حسین

 سجع مهر بیضی شکل:
]الراجی الی اهلل 

 محمدحسن؟[
 گر کربالیی غالمرضا ریخته

 سجع مهر مربع شکل:
 [3531رضا  ]عبده غالم

 محمدعلی ولد آقا رجبعلی
 سجع مهر شش ضلعی:

 ]اهلل محمد علی؟[

کربالیی  آقا غالمرضا ولد
 ابوالقاسم

 سجع مهر اشکی شکل:
 ]عبده غالمرضا ؟[

کربالیی احمد ولد میرزا 
 باقر

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]یا احمد ؟[

 
 

 خروار 35

 
 

 کفشبــــــــــــــانـــــــــــــــان

 نخود 34سیر و  55من و  35خروار و  1
 حاجی محمد علی باشی

 من 21
 [سجع مهر اشکی شکل: ]صح محمد علی ؟

 سیر 31من و  11فی   سایر

 مال صادق
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده محمد صادق؟[

 حاجی سید باقر
 نخود 31سیر و  55من و  35

سجع مهر دایره شکل: ]باقر 
 الحسینی؟[

 کشیــــــــــــــــــــک

 خامس
 سیر 31من و  11خروار و  33

 خـــــــــــــــــــــــــــدام
 سیر 31من و  11خروار و  02

 عالیجنــــــــــــــــــابـــــــــــــــان
 سرکشیک و خادمباشی

 نخود 2سیر و  31من و  11خروار و  2
 عالیجناب حاجی میرزا ابوالحسن سرکشیک

 نخود 2سیر و  31من و  11خروار و  1
 [3553سجع مهر مربع شکل: ]ابوالحسن الشریف 

 عالیجناب میرزا داود خادمباشی
 خروار 5

 ر بیضی شکل: ]ابن محمد حسین داود الرضوي ؟[سجع مه

 ســــایـــــــــــــــــــــــــر
 نفر 01

 خروار 3فی 
حاجی کوچک ولد میرزا 

 حسن
میرزا محمدعلی ولد میرزا 

 جعفر
میرزا رضا ولد حاجی میرزا 

 ینحس
عالیجناب سید مؤمن ولد آقا 

 سید معصوم
 اهلل عالیجناب حاجی مال ولی
 سجع مهر بیضی شکل:
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 سجع مهر بیضی شکل:
 [3533]کوچک الحسینی 

 

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده محمد علی 

 الرضوي؟[

 سجع مهر مستطیل شکل:
 ]عبده محمدرضا الرضوي؟[

 سجع مهر بیضی شکل:
]مؤمن بن معصوم 

 الحسینی؟[

 ]یا ولی اهلل ... ؟[

میرزا هدایت ولد میرزا 
 عبدالعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]هدایت اهلل ؟[

یرزا احمد ولد حاجی میرزا م
 محسن

 سجع مهر مربع شکل:
]احمد بن محسن 

 الرضوي؟[

آقا سید رضا ولد میر محمد 
 علی نواب

 سجع مهر مربع شکل:
 ]عبده محمدرضا الرضوي؟[

میرزا ابوالحسن ولد میرزا 
 ابوطالب

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده ابوالحسن الشریف 

 [3555الحسینی 

 یاکبر ولد مال عل مال علی
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3550]علی اکبر 

 میرزا ربیع ولد میرزا موسی
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده ربیع الحسینی ؟[

میرزا هاشم ولد میرزا 
 مهدي

 سجع مهر مستطیل شکل:
]محمد هاشم بن مهدي 

 الرضوي ؟[

میرزا سید محمد ولد میرزا 
 حسین خادمباشی

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده سید محمد الرضوي

3555] 

مال محمد ولد مال 
 العابدین زین

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]ادرکنی یا محمد؟[

 میرزا بابا ولد مال علی اصغر
 سجع مهر مربع شکل:

 [3553]سالم علی ابراهیم 

میرزا محمدتقی ولد میرزا 
 رضی همقلم

 سجع مهر مربع شکل:
]ابن محمدرضی محمدتقی 

 الرضوي ؟[

 مال ابراهیم ولد مال حسن
 هر بیضی شکل:سجع م

 ]محمد ابراهیم ؟[

میرزا حسین ولد میرزا 
 علینقی

 سجع مهر شش ضلعی:
]الراجی الی اهلل 

 محمدحسین؟[

 آقا محمدصادق شیرازي
 سجع مهر مربع شکل:

]دارد امید شفاعت 
 زمحمدصادق ؟[

 سید نظام شاه
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]سید نظام شاه الموسوي؟[

 محمدخان هلل ...
 شکل:سجع مهر مربع 
 ]محمدصادق ؟[

مال مهدي ولد حاجی مال 
 غالمحسین

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی محمد مهدي 

3530] 

 میرزا بابا ولد آقا سید علی
 سجع مهر بیضی شکل:

]العبد حسن الموسوي 
3550] 

اهلل ولد میرزا  میرزا ذبیح
 عبدالجواد

 سجع مهر بیضی شکل:
اهلل الحسینی  ]عبده ذبیح

3532] 

دالحسین ولد مال مال عب
 عبدالکریم

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3532]عبده عبدالحسین 

میرزا احمد ولد حاجی سید 
 تقی

 سجع مهر بیضی شکل:
]الراجی الی اهلل الغنی احمد 

 [3535الحسینی 

میرزا علی ولد آقا 
 محمدحسن عارف

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]یا علی ؟[

میرزا عبدالعلی ولد میرزا 
 حسین خادمباشی

 ع مهر بیضی شکل:سج
]عبده عبدالعلی الرضوي 

3555] 

میرزا محمدتقی ولد حاجی 
 میرزا عبدالوهاب

 سجع مهر مربع شکل:
]العبد المذنب محمدتقی 

 [3530الحسینی 

 حاجی اسداهلل تاجر
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]یا اسداهلل ؟[

میرزا داود ولد میرزا جان 
 حیدر

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3535]داود الحسینی 

مال احمد ولد حاجی مال 
 حسین واعظ

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3553]یا احمد 

 حاجی رجبعلی زرگرباشی
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]رجبعلی ؟[

 حاجی عبدالوهاب صراف
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]الراجی عبدالوهاب 

سید عبداهلل نایب 
 السلطنه نایب

 سجع مهر بیضی شکل:
]الواثق هلل الغنی عبده 

 [3535الموسوي  عبداهلل
 مال محمدتقی

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده محمدتقی ؟[

 مال اسماعیل دامغانی
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده محمد اسماعیل 
3555] 

 حاجی محمدباقر تاجر
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]یا امام محمدباقر ؟[

 میرزا تقی ولد میر سید علی
 سجع مهر مستطیل شکل:

]عبده محمدتقی الرضوي 
3532] 

 مال محمدباقر ولد مال کریم
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3550]یا امام محمدباقر 

 خروار 01    

 فـــــــراشـــــــــــــــــان

 سیر 55من و  35خروار و  53

 [3520اهلل الموسوی  سجع مهر بیضی شکل: ]فیض   اهلل فراشباشی حاجی میرزا فیض

 سیر 55من و  35خروار و  3

 ــــــــــــــــــــرســـــــــــایـــ

 سیر 55من و  55فی     نفر  14
حاجی مال محمود ولد مال ن ولد مال مال حسیمیرزا احمد ولد حاجی مال مال محمدعلی ولد مال سید مهدي ولد میرزا 
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 اسماعیل
 سجع مهر مربع شکل:

 ]عبده مهدي الحسینی؟[

 محمد
 سجع مهر بیضی شکل:

 محمدعلی؟[ ،]ابن محمد

 حسین
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]احمد بن محمد حسین؟[

 محمدعلی
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3555]محمدحسین 

 محمدعلی
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3552]یا محمود 
میرزا علی اکبر ولد میرزا 

 کاظم
 سجع مهر مستطیل شکل:

 اکبر الموسوي ؟[ ]علی

میرزا ابوالحسن ولد میرزا 
 ابوالقاسم

 سجع مهر بیضی شکل:
 ینی؟[]ابوالحسن الحس

مال عبدالوهاب ولد مال 
 محمدعلی

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3555]عبدالوهاب 

 مال ابراهیم ولد مال عباس
 سجع مهر مستطیل شکل:

 ]عبده ابراهیم ؟[

سید سلیمان ولد آقا سید 
 محمد

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده سلیمان الموسوي 

3535] 
میرزا رحیم ولد سید 

 غالمرضا
 سجع مهر بیضی شکل:

 الرحیم الموسوي؟[]عبد

 مال غالمرضا ولد میرزا علی
 سجع مهر مستطیل شکل:

 [3520]عبده محمدرضا 

میرزا محمدعلی ولد میرزا 
 حسن

 سجع مهر مربع شکل:
 [3535]محمدعلی الرضوي 

 مال باقر ولد مال محمدتقی
 سجع مهر اشکی شکل:

 ]الباقر ؟[

 سید جعفر ولد میرزا بابا
 سجع مهر بیضی شکل:

اجی جعفر ]عبده الر
 [3535الموسوي 

سید حسین ولد حاجی سید 
 صادق

 سجع مهر دایره شکل:
 ]حسین الموسوي ؟[

 میرزا تقی ولد میرزا حسین
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده تقی الرضوي ؟[

 میرزا باقر ولد میر سید علی
 سجع مهر بیضی شکل:

]الراجی باقر الحسینی 
3535] 

 سید حسین ولد میرزا ابراهیم
 بیضی شکل: سجع مهر

 [3535]حسین الحسینی 

مال رجبعلی ولد مال 
 محمدعلی

 سجع مهر مربع شکل:
 ]عبده الراجی رجبعلی ؟[

مال علی اکبر نواده حاجی 
 مال رضا

 سجع مهر شش ضلعی:
]عبده الراجی علی اکبر 

3535] 

کربالیی حسین ولد کربالیی 
 عباس

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3555]محمدحسین 

د مال مال علی اکبر ول
 عباسعلی

 سجع مهر شش ضلعی:
]عبده الراجی علی اکبر 

3531] 

 سید رحیم ولد میر سید علی
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبدالرحیم الموسوي ؟[

میرزا حسین ولد آقا سید 
 رضا

 سجع مهر بیضی شکل:
]ابن رضا حسین الموسوي 

3535] 
 مال حسین ولد میرزا بابا
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3555]محمدحسین 

 مال علی اکبر ولد مال حسن
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]هوالعلی االکبر ؟[

 سید جعفر ولد آقا سید حسن
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده جعفر الحسینی 
3555] 

 مال خدابخش استرآبادي
 سجع مهر مربع شکل:

 ]عبهد خدابخش ؟[

حاجی مال رجبعلی ولد مال 
 اسماعیل

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی رجبعلی 

3551] 
     

 خروار 51

 دربـــــانـــــــــــــــــــــان

 سجع مهر مربع شکل: ]محمد دربانباشی؟[  عالیحضرت آقا محمد دربانباشی

 سیر 55من و  55

 ســایـــــــــــــــــــــــــــــــــر

 من 24فی      نفر  14
آقا مصطفی ولد آقا 

 محمدحسین
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3553]یا مصطفی 

آقا علی اکبر ولد آقا رجب 
 عالف

سجع مهر بیضی شکل: 
 برقرار شده

 ]الراجی علی اکبر ؟[

 آقا نوروز ولد آقا ابوطالب
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]پیرو دین نبی نوروزعلی ؟[

حاجی محمد ولد کربالیی 
 علینقی

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3530]یا محمد 

کربالیی علی اکبر ولد 
 العابدین کربالیی زین

 ع مهر بیضی شکل:سج
 العابدین؟[ اکبر زین ]ابن علی

آقا محمد ولد کربالیی 
 مصطفی

 سجع مهر مربع شکل:
 ]شافع ... محمد ؟[

کربالیی محمدعلی ولد 
 استاد شریف

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]بود نور چشم محمد علی؟[

آقا محمدحسن ولد مال 
 رمضان

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی محمد حسن 

3553] 

بالیی غالمرضا ولد کر
 حسین کربالیی

 سجع مهر مربع شکل:
 [3535]عبده غالمرضا 

حاجی محمدتقی ولد 
 کربالیی هادي

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3530]یا امام محمدتقی 

آقا محمدحسن ولد کربالیی 
 تقی

آقا محمدرضا ولد 
 محمدحسین

کربالیی محمد ولد کربالیی 
 حسین

آقا محمدحسن ولد کربالیی 
 حسین

آقا دوست محمد ولد حاجی 
 علی
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 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی محمد حسن 

3553] 

 :سجع مهر اشکی شکل
 ]الراجی الی اهلل محمدرضا؟[

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3532]تاج سر انبیاء محمد 

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده الراجی محمد حسین 

3553] 

 سجع مهر بیضی شکل:
]اللهم صل علی محمد و آل 

 [3555محمد 
 آقا کاظم ولد آقا غالمرضا

 سجع مهر مربع شکل:
 [3555]عبده محمدکاظم 

 حاجی میرزا آقا
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]الراجی میرزا آقا الموسوي؟[

 محمدتقی ولد مال رمضان
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3531]محمدتقی 

 سید علی ولد سید مهدي
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]علی الحسینی ؟[

 چی کربالیی مهدي قهوه
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]عبده محمد مهدي 
 شیر محمد داروغه طرق
 سجع مهر مربع شکل:

 [3535]شیرمحمد 

 آقا صفرعلی
 سجع مهر مربع شکل:

 [3531]نصراهلل 

 آقا محمدمهدي شادلو
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]عبده محمدمهدي 

 عباس ولد آقا محمدحسین
 سجع مهر مستطیل شکل:

 [3533]یا عباسعلی 

 کربالیی غالمرضا سرابی
 سجع مهر مربع شکل:

 [3555]عبده غالمرضا 
 غالمرضا ولد حاجی حسین

 سجع مهر مربع شکل:
 [3532]عبده غالمرضا 

آقا حجی ولد کربالیی 
 حسین کرمانی

 سجع مهر مربع شکل:
 ]حاجی علی ؟[

 کربالیی محمدعلی
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3531]عبده محمدعلی 

د آقا سید آقا سید رضا ول
 محمد

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3555]عبده رضا الحسینی 

کربالیی محمد ولد کربالیی 
 حسن

 سجع مهر بیضی شکل:
]اللهم صل علی محمد و آل 

 [3555محمد 
     

 خروار 32

 کفشبـــــــــــانـــــــــــــــــــان

 سیر 55من و  35خروار و  3

 فی  
 سیر 31من و  11

 کربالیی حسن باشی
 سجع مهر بیضی شکل: ]یا امام حسن؟[ من 21

 مال غالمرضا
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3531]عبده غالمرضا 

 آقا سید حسن
 سیر 55من و  55

 سجع مهر بیضی شکل:
 [353]حسن الحسینی 

 حفـــــــــــــــــــــــــــــاظ

 حرم محترم
 مال محمدحسن صدرالحفاظ

محمد سجع مهر دایره شکل: ]الراجی الی اهلل 
 حسن؟[

 مال ابوالحسن خطیب
 سجع مهر بیضی شکل: ]یا ابوالحسن؟[

آقا سید کاظم ولد آقا سید حسن حافظ باالسر 
 مبارک

 سجع مهر مربع شکل: ]العبد کاظم الحسینی؟[

 ســـــــــــــایـــــــــــــــــــــــــر

 نفر 35
 حاجی مال عبدالکریم

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]عبدالکریم ؟[

 مال آقا جانحاجی 
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده الراجی آقا جان؟[

 حاجی مال جعفر
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]الراجی محمدجعفر؟ [

 میرزا ابوالقاسم
 سجع مهر بیضی شکل:

]الراجی ابوالقاسم 
 الحسینی؟[

 اصغر مال علی
سجع مهر مستطیل 

 شکل:
]پیرو دین محمد 

 اصغر ؟[

 علی اکبر  مال
سجع مهر مربع 

ادرکنی یا شکل: ]
 علی اکبر؟[

 مال عظیم
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]الراجی عبدالعظیم؟[

 

 مال باقر
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]پیرو دین محمدباقر؟[

 آقا سید علی
 سجع مهر بیضی شکل:

]علی ابن حسین 
 الموسوي ؟[

 سید اسماعیل
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده اسماعیل 
 [3555الموسوي 

 میرزا آقا
سجع مهر بیضی 

 ل:شک
]عبده میرزا آقا 

 [3535الحسینی 

 مال صادق
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]الاِله ااِلّ اهلل الملک 
الحق المبین محمد 

 [3532صادق 
 دارالحفاظ پیش روي مبارک

میرزا اسماعیل نایب میرزا محمدرضا 
 خطیب باشی

 آقا سید حسین صدرالحفاظ
 مهر بیضی شکل: سجع

 مال محمد نایب الصدر
 سجع مهر بیضی شکل:

 بگیر آقا سید محمد ولد آقا سید حسن تفاوت
سجع مهر بیضی شکل: ]الراجی الی اهلل محمد 
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 سجع مهر بیضی شکل:
 [3535]خطیب باشی آستانه مبارکه 

 [3530الموسوي  ]خطیب باشی؟[ ]حسین الحسینی ؟[

 ســـــــــایــــــــــــــــــــر

 نفر 33
حاجی مال اسماعیل 

 ولد مال حسن
بیضی سجع مهر 

 شکل:
]عبده محمد اسماعیل 

3535] 

حاجی سید حسین ولد 
 میر طبیب

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده حسین 

 الحسینی؟[

 مال حجی محمد
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده حاجی محمد 
3535] 

 مال حاجی حسین
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]یا امام حسین؟[

 مال علینقی
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]الراجی علی نقی 

3535] 

 آقا جان مال
سجع مهر مستطیل 

 شکل:
 ]الراجی آقا جان؟[

 اهلل میرزا ذبیح
سجع مهر بیضی 

 شکل:
اهلل  ]ابن هادي ذبیح

 الرضوي؟[

 مال محمدعلی
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3532]عبده محمدعلی 

 مال محمدرضا
 سجع مهر بیضی شکل:

]العبد المذنب 
 محمدرضا ؟[

 سید عبدالکریم
 سجع مهر مربع شکل:

 یم الموسوي؟[]عبدالکر

 میرزا علیرضا
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]العبد علیرضا 

 [3533الحسینی 

 

 دارالحفاظ پایین پای مبارک

 سایر
 مال عبدالمؤمن خطیب
 سجع مهر مربع شکل:

 [3555]عبده الراجی عبدالمؤمن 

 حاجی مال محمود صدرالحفاظ
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]باهلل المحمود 

مال  مال محمدهادي ولد حاجی
 محمود نایب الصدر

 سجع مهر مربع شکل:
 ]محمدهادي ؟[

 مواجب نگرفته
 موضوع شده

 سایر

 نفر 35

 مال حسین
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]یا امام حسین؟[

 مال محمدعلی
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده محمد علی؟[

 مال ابوطالب
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده ابوطالب ؟[

 مال علی
 سجع مهر بیضی شکل:

 نّه العلی حکیم؟[]و ا

 مال صادق
سجع مهر اشکی 

 شکل:
 ]محمد صادق؟[

 حاجی مال احمد
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]ال اله اال اهلل الملک 

 الحق المبین
 عبده احمد؟[

 فــــــــــــــــــــــراشــــــــــــــــــــــان

 مخصوص

 حاجی سید عبدالجواد
 حسینی؟[سجع مهر بیضی شکل: ]عبده الراجی عبدالجواد ال

 آقا سید رضا
 [3532سجع مهر بیضی شکل: ]عبده رضا الحسینی 

 دارالسیاده مسجد باال سر مبارک
 میرزا علی نقی صدرالحفاظ حاجی مال عبدالجواد خطیب

 خروار 2 خروار 5
 خلیفه

 خروار 1
 موقوفه حاجی عباس

 خروار 1
 المقرر بقرار ثبت

 سجع مهر بیضی شکل:
 ف؟[]الراجی عبدالجواد الشری

 خلیفه
 خروار 1

 موقوفه حاجی عباس
 خروار 5

 المقرر بقرار ثبت
 سیر 55من و  55خروار و  3

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]علینقی الرضوي؟[

 سایر
 نفر 31

   

 مال جعفر مال حیدر میرزا تقی میرزا رضامیرزا عبدالوهاب ولد اکبر ولد میرزا  میرزا علی
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 کاظم
سجع مهر مستطیل 

 شکل:
 اکبر الموسوي؟[ ]علی

 

 میرزا حسین رضوي
یل سجع مهر مستط

 شکل:
]عبدالوهاب الرضوي 

3535] 

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده محمدرضا 

3535] 

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]محمدتقی الموسوي؟[

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]الراجی حیدر؟[

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]الراجی محمد جعفر 
 ؟[

 مال غالمحسین
 سجع مهر مربع شکل:

لراجی ]عبده ا
 محمدحسین؟[

 مال عبداهلل
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبداهلل حافظ باالسر 
 شاه رضا؟[

 سید ابراهیم
 سجع مهر بیضی شکل:

]الراجی ابراهیم 
 الحسینی؟[

مال کریم نایب صغیر 
 مال کاظم

سجع مهر مستطیل 
 شکل:

]عبده عبدالکریم 
3552] 

 مال حسن
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]یا امام حسن؟[

ن ولد مال غالمحسی
 میرزا رضا

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 حسین؟[ ]عبده غالم

آقا سید حسن فراش 
 مخصوص

سجع مهر مستطیل 
 شکل:

 ]حسن الحسینی؟[

     

 توحیدحانه مبارکه
 اصغر خطیب مال علی

 خروار 3
 حاجی مال مهدي صدرالحفاظ

 المقرر بقرار ثبت خروار 2
 بگیر وتافاکبر ولد مال اسماعیل ت مال علی

 المقرر بقرار ثبت  خروار 2
 خلیفه

 خروار 1
 شاهوردیخانی

 خروار 1
 المقرر بقرار ثبت

 سجع مهر بیضی شکل:
 اصغر؟[ ]عبده علی

 خلیفه
 خروار 1

 شاهوردیخانی
 خروار 5
 55من و  55خروار و  3

 سیر
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده الراجی محمد 
 مهدي؟[

 خلیفه
 خروار 5

 شاهوردیخانی
 من 12
و من  35خروار و  3

 سیر 55
سجع مهر بیضی 
شکل: ]هوالعلی 

 االکبر؟[
 سایر
 نفر 33

     

 آقا سید حسن
سجع مهر مستطیل شکل: 

 ]یا حسن الحسینی؟[

 مال یوسف
 سجع مهر شش ضلعی:

 ]ناخوانا[

 مال حسن
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده محمدحسن؟[

 مال حسین
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]یا امام حسین؟[

 مال صادق
 شکل: سجع مهر بیضی

 ]یا صادق الوعد ؟[
 مال آقا جان

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]الراجی آقا جان؟[

 مال علی
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده علی؟[

 مال حسین
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]یا امام حسین 

3535] 

 مال محمدرضا
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده محمدرضا؟[

 مال عباس
 سجع مهر مربع شکل:

 ]عبده عباس ؟[
 

 مال محمد
 جع مهر دایره شکل:س

 [3535]یا محمد 

 مـؤذنـــــــــــــــــــان
 کشیک ثانی کشیک اول

 نخود 2سیر و  31من و  11خروار و  1 نخود 2سیر و  31من و  11خروار و  5
 نخود 2سیر و  31من و  11خروار و  1   سایر نخود 31سیر و  55من و  55فی    سایر

 مال محمد مال غالمرضا آقا سید عباس ا جانمال آق حسین مال غالم مال صادق
 خروار 3

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]یا صادق الوعد 
3533] 

 سجع مهر بیضی شکل:
 حسین ؟[ ]عبده غالم

من و  11خروار و  3
 نخود 2سیر و  31

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]الراجی آقا جان؟[

 خروار 3
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده عباس الحسینی؟[

 کل:سجع مهر بیضی ش
 ]عبده غالمرضا؟[

من و  11خروار و  3
 نخود 2سیر و  31

سجع مهر مربع 
 شکل:

 ]یا محمد؟[
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 کشیک رابع کشیک ثالث
 نخود 2سیر و  31من و  11خروار و  1

 نخود 31سیر و  55من و  55فی 
 نخود 31سیر و  55من و  55فی 

 سایر سایر
 مال حجی باشی

 خروار 3
سجع مهر بیضی 

 شکل:
جی محمد ]عبده الرا

3535] 

 مال عبدالعلی
 31من و  11خروار و  3

 سیر
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده عبدالعلی؟[

 مال حجی محمد
سجع مهر اشکی 

 شکل:
 ]یا محمد[

 مال رجبعلی باشی
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده رجبعلی؟[

 مال حسن
 31من و  11خروار و  3

 نخود 2سیر و 
سجع مهر مستطیل 

 شکل:
 سن؟[]ادرکنی یا امام ح

 مال حسین
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]یا امام حسین؟[

 [3555سجع مهر بیضی شکل: ]محّب شاه دین حاجی محمد 
 بعضی از منسوبین اهالی کشیک از صغار خدام و فراش و دربان و غیره

 حاجی میرزا معصوم سرابی
 سجع مهر مربع شکل:

]ابن مهدي معصوم 
 الحسینی؟[

میرزا نصراهلل مدرس 
 شیرازي
 مهر مستطیل شکل:سجع 

 ]اال اِنَّ نصراهلل قریب؟[

میرزا محمدعلی رضوي 
 اعمی

 سیر 31من و  11خروار و  3
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده اسماعیل الرضوي؟[

 شیخ عبدالعزیز مدرس
 سجع مهر مستطیل شکل:

 ]ابن محمد عبدالعزیز؟[

 علی آدم مرحوم خان
 به موجب قبض علیحده

 

میرزا بزرگ خادم کشیک 
 اول

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده محمد تقی 

 الرضوي؟[

 سید ابوطالب قاینی
 سیر 31من و  11

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3553]ابوطالب الحسینی 

میرزا رضا حافظ باالسر 
 مبارک

 سیر 55من و  35
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]عبده محمدرضا 

 جبار ولد مال غفار
 سیر 55من و  35

 سجع مهر بیضی شکل:
صل علی محمد و آل ]اللهم 
 [3555محمد 

مال محمد پیشنماز جنابد 
 به موجب قبض علیحده

 55من و  35خروار و  01  صغار خدام و غیره
 سیر

  

 سیر 31من و  11خروار و  55 خدام کشیک اول
 نفر 2
 سیر 31من و  11خروار و  1

 مساعده گرفته کشیک ثانی
 میرزا عبدالرحیم ولد حاجی سید محمد

 من 11
 وارخر 5

میرزا مهدي سرابی 
 بگیر تفاوت

 31من و  11خروار و  3
 سیر

 میرزا داود
 من 11

سجع مهر مستطیل 
شکل: ]العبد المذنب 
داود بن علی 

 الحسینی؟[

 مال ابراهیم
 من 11

سجع مهر مستطیل 
شکل: ]العبد المذنب 

 علی اکبر الحسینی؟[

میرزا ابوالقاسم ولد میرزا 
 عبدالجواد

 من 11
 شکل: سجع مهر بیضی

 ]ابوالقاسم الموسوي؟[

میرزا عبدالرحیم ولد 
 حاجی محمد

 من 11

میرزا ابوالقاسم ولد 
حاجی میرزا کریم 

 وکیل
 من 11

سجع مهر مربع 
 شکل:

 ]ابوالقاسم الرضوي؟[
سید حسین ولد سید 

 جعفر
 من 11

 سجع مهر بیضی شکل:
]پیرو دین محمد 

 صادق؟[

مال شیخعلی ولد 
حاجی مال هاشم 

ب قبض صدر به موج
 علیحده

سجع مهر مربع 
 شکل: ]ناخوانا[

مال ابوالقاسم ولد مال  
 حسن

سجع مهر مسطتیل 
 شکل:

 ]یا ابوالقاسم؟[

میرزا باقر ولد میرزا 
 محمد

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده باقر الرضوي 

3555] 

 مال ابوالقاسم
سجع مهر مسطتیل 

 شکل:
 ]یا ابوالقاسم ؟[

 کشیک ثالث
 11خروار و  5  نفر 0

 من

 کشیک رابع  
 11خروار و  5  نفر 3

 من

  

میرزا صادق ولد میرزا 
 محمد

شیخ رضا ولد حاجی 
 مال ابوطالب

میرزا آقا ولد حاجی 
 میرزا هادي

لد سید میرزا سید مفید و
 جان

میرزا ابراهیم ولد میرزا 
 حسن

میرزا محمدعلی ولد 
 میرزا کوچک
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 سجع مهر بیضی شکل:
 ]صادق الرضوي؟[

سجع مهر اشکی 
 شکل:

 ]شیخ محمدرضا؟[

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]مهدي ابن محمد 
 هادي الرضوي ؟[

 خروار 1

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده مفید الحسینی؟[

 سجع مهر بیضی شکل:
]محمد ابراهیم بن 
محمد حسن الشریف 

 الحسینی؟[

سجع مهر مربع 
 شکل:

]ابن مهدي معصوم 
 الحسینی؟[

شیخ محمدحسین ولد    
 شیخ محمد
 مربع شکل:سجع مهر 

 ]العبد محمدحسین؟[

میرزا حسن ولد میرزا 
 احمد

 سجع مهر بیضی شکل:
]عبده حسن الحسینی 

3535] 

میرزا عبدالمؤمن ولد 
 میرزا علیرضا

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]عبدالمؤمن الرضوي 
3532] 

 کشیـــــــک خامس

 خروار 2
مال محمدحسین ولد حاجی 

 رجبعلی
 من 11

 سجع مهر بیضی شکل:
 م حسین؟[]یا اما

 العابدین ولد مال باقر مال زین
 من 11

 سجع مهر بیضی شکل:
 العابدین ؟[ ]زین

میرزا اسماعیل ولد میرزا 
 ابراهیم رضوي

 من 11
 سجع مهر اشکی شکل:

 ]صح محمد علی ؟[

 شیخ یحیی ولد شیخ حسن
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]عبده یحیی 

میرزا اسماعیل ولد میرزا 
 ابراهیم

 ی شکل:سجع مهر بیض
]ابن ابراهیم اسماعیل 

 الشریف ؟[

 فراشان

 سیر 55من و  55فی     نفر  35
سید محمدعلی ولد 
سید حسین فراش 

 کشیک ثانی
سجع مهر مربع شکل: 

 [3553]علی الحسینی 

سید رضا ولد سید 
کاظم فراش کشیک 

 ثالث
سجع مهر شش 

 ضلعی:
 ]عبده رضا یحیی؟[

مال محمد ولد مال 
مهدي فراش کشیک 

 لثثا
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 [3530]یا محمد 

مال مهدي ولد مال 
محمد فراش کشیک 

 ثالث
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده مهدي ؟[

غالمحسین ولد کربالیی 
محمدرضا فراش کشیک 

 ثالث
 سجع مهر بیضی شکل:

 [حسین؟ ]عبده غالم

مال رضا ولد مال 
محمدتقی فراش 

 کشیک ثالث
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 [3535]محمدرضا 

محمدمهدي ولد 
حاجی محمدتقی 

 فراش رابع
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 [3533]یا مهدي 

 

محمد ربیع ولد مال 
اهلل فراش  فضل

 کشیک رابع
سجع مهر مربع 

 شکل:
 [3533]محمد ربیع 

محمدحسن ولد 
کربالیی حسین فراش 

 کشیک رابع
سجع مهر شش 

 ضلعی:
]بنده آل محمدحسن 

3553] 

میرزا هادي ولد میرزا 
ن هراتی رضی خا

 فراش کشیک خامس
سجع مهر مستطیل 

 شکل:
]محمدهادي 

 الموسوي؟[

سید محمد ولد سید داود 
 فراش کشیک خامس

 سجع مهر مربع شکل:
 [3553]محمد الحسینی 

میرزا احمد معلم 
 فراش کشیک ثانی

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]احمد الموسوي 
3555] 

 خروار 3

 دربـــــانــــــــان

 من 24فی    نفر  35
محمدرضا ولد مال آقا 
جان دربان کشیک 

 اول
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]محمدرضا الشریف 

 الحسینی؟[

سید رضا ولد سید علی 
 دربان کشیک اول

 سجع مهر مربع شکل:
]العبد المذنب رضا 

 الحسینی؟[

محمدحسین ولد آقا 
جان دربان کشیک 

 ثانی
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]الراجی الی اهلل 

 [3535محمدحسین 

ولد حاجی محمد 
محمدتقی دربان 

 کشیک ثانی
 سجع مهر بیی شکل:

 [3535]یا محمد 

محمدرضا ولد 
عبدالمجید دربان 

 کشیک ثالث
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده الراجی محمدرضا 
3551] 

میرزا مرتضی ولد 
حاجی میرزا محمد 
علی دربان کشیک 

 ثالث
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]ناخوانا[

عبدالحسین نواده 
بنا  کربالیی حسن

حاجی ابراهیم ولد آقا 
علی اکبر دربان کشیک 

رجبعلی ولد آقا علی 
 دربان کشیک رابع

سید محمود خیافی 
 دربان کشیک رابع

کربالیی رحیم بنا دربان 
 کشیک رابع

کربالیی رحیم 
 دربان کشیک اول
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 دربان کشیک ثالث
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]یا امام حسین؟[

 رابع
 سجع مهر مربع شکل:

 [3523]حاجی ابراهیم 

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]عبده رجبعلی؟[

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]عبده الراجی محمود 
 [3535الحسینی 

 سجع مهر بیی شکل:
 [3553]یا رحیم 

سجع مهر مربع 
 شکل:

]العبد المذنب علی 
 اکبر؟[

 خروار 5

 سیر 31من و  21   مؤذن و کفشبان
 محمدباقر ولد کربالیی محمدعلی مؤذنباشی کشیک اول

 نخود 2سیر و  31من و  11
 اکبر الحسینی؟[ سجع مهر مربع شکل: ]العبد المذنب علی

 مال محمد ولد مال رمضان کفشبان کشیک اول
 من 51

 [3535سجع مهر بیضی شکل: ]یا محمد 

 ارباب المناصب

 مدرسین و غیره
جناب حاجی 

 میرزا محمدجعفر
 کلیددار

جناب حاجی میرزا 
 حسن

 دربان ضریح مطهر

حاجی میرزا  جناب
 محسن

عالیجناب مال 
عبدالرحمن شیخ 

 االسالم
 من 11

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]الرحمن علی العرش 
 الستوي؟[

عالیجناب شیخ 
 ابومحمد مدرس

 من 11

عالیجناب شیخ 
 عزیزاهلل مدرس

سجع مهر 
 مستطیل شکل:

]العبد عزیزاهلل 
 بن محمد؟[

عالیجناب میرزا 
 نصراهلل مدرس

 من 11
سجع مهر 

 شکل: مستطیل
]اال اِنّ نصراهلل 

 قریب؟[

عملجات 
 کتابخانه

    مباشرین تعمیرات  

مال ابوالقاسم 
 کتابدار

 11خروار و  3
 سیر 31من و 

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]یا قاسم االرزاق 
3553] 

حاجی میرزا داود 
 مشرف

 من 11
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]عده داود الرضوي 

3531] 

 مال حسنعلی امین
 خروار 3

ر بیضی سجع مه
 شکل:

]الراجی الی اهلل 
 حسنعلی ؟[

 میرزا عباسخان ناظم
من و  55خروار و  5

 سیر 55

 مال اکبرعلی امین
من  11خروار و  3
 سیر 31و 

سجع مهر مربع 
 شکل:

]هوالعلی االکبر 
3510] 

میرزا عبدالمؤمن 
 مشرف

 55خروار و  3
 سیر 55من و 

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]الراجی 
عبدالمؤمن 
 الحسینی؟[

حاجی رضا 
 معمارباشی

من  55خروار و  5
 سیر 55و 

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]یا امام رضا؟[

 میرزا بابا خادم
 55خروار و  3

 سیر 55من و 
سجع مهر مربع 

 شکل:
]الراجی الی اهلل 
الغنی میرزا بابا 

 الحسینی؟[

میرزا عبدالرحیم 
 مصحح

 سیر 55من و  55
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]ابن محمدتقی عبده 

 [3555دالرحیم عب

 مال محمد فراش
من  11خروار و  5
 سیر 31و 

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]ادرکنی یا محمد 
3553] 

حاجی سید حسین 
 معمارباشی

 خروار 5
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]حیدر الموسوي؟[

   

عالیجناب میرزا 
داود فراشباشی 

 کل
 خروار 2

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]داود الحسینی 

عالیجاه حاجی 
طفی قلی بیک مص

 دربانباشی کل
 خروار 2

سجع مهر مربع 
 شکل:

 [3535]حاجی آقا 

میرزا کریم صاحب 
 نسق

من  11خروار و  5
 سیر 31و 

به موجب برات 
 علیحده وارد شده

عالیجناب مال 
عبدالوهاب کاتب 

 روزنامجات
 من 11

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]عبدالوهاب ؟[

میرزا اسداهلل 
 مباشر روزنامجات

من  55و خروار  5
 سیر 55و 

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]ناخوانا[

میرزا عبداهلل 
 نایب الزیاره

 خروار 2
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]ناخوانا[

آقا سید محمد 
نایب الزیاره 

 محرابخان
 من 11

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]عبده الراجی 
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 محمد الرضوي؟[  [3555
حاجی میرزا محمدعلی 

 حکیم باشی
من و  11خروار و  5

 سیر 31
اشکی  سجع مهر

 شکل:
 ]یا محمد؟[

آقا محمدحسن 
 ساز ساعت

 من 11
 سجع مهر بیضی شکل:

]عبده محمدحسن 
3553] 

حاجی آقا نایب 
 دربانباشی کل

من و  55خروار و  3
 سیر 55

 سجع مهر مربع شکل:
 [3555]حاجی آقا 

میرزا باقر نایب الزیاره 
 علیشاهی

من و  11خروار و  5
 سیر 31

سجع مهر بیضی 
 شکل:

ري الی اهلل ]افوض ام
عبده محمدباقر 

3555] 

مال عبدالرحمن و مال 
الزیاره  عبدالرحیم نایب

 علیشاهی
 31من و  11خروار و  5

 سیر
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]ناخوانا[

حاجی مال محمد 
رئیس الذاکرین سفر 
رفته بعد از حضور 

 شود داده می
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]یا رحمن وراء کل 

 شیء...[

کشیک میرزا عبدالعلی 
 نویس

 خروار 5
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]عبدالعلی الحسینی 

3532] 

حاجی مال حسین 
 روضه خوان غله مثالثه

 من 11
 سیر55من و  55گندم: 

 سیر 30من و  11جو: 
سجع مهر مستطیل 

 شکل:
 [3532]یا امام حسین 

میرزا حسین کشیک 
 نویس

 خروار 5
سجع مهر مستطیل 

 شکل:
]الراجی حسین 

 [3555الرضوي 

یرزا محمدعلی معلم م
خانه  اطفال مکتب

 صحن عتیق
 من 11

 سجع مهر مربع شکل:
]محمدعلی الحسینی 

3550] 

  

 متفرقه

 خانه عمله قهوه

 سیر 55من و  25خروار و  5 سیر 55من و  35خروار و  3
 مال محمدرضاي باشی

 من 11
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]محمدرضا الشریف 

 الحسینی؟[

 مال علی پیشخدمت
 31من و  3وار و خر 3

 سیر
 سجع مهر مربع شکل:

]محمدعلی الشریف 
3555] 

 مال حسن پیشخدمت
 31من و  3خروار و  3

 سیر
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]محمدحسن الشریف 

 [3551الحسینی 

حاجی محمد 
 باشی عزب

من و  11خروار و  3
 سیر 31

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]اللهم صل علی 
محمد و آل محمد 

3555] 

لب عزب میرزا ابوطا
 دفتر
 سیر 31من و  55

میرزا ابراهیم منشی 
 دفتر
 من 51

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]عبده محمدابراهیم؟[

مال مرتضی قلی 
 پیشخدمت

 سیر 55من و  55
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]عزّ من قتع و ذل من 

 طمع؟[

 مال محمد پیشخدمت
 سیر 30من و  11

 سجع مهر بیضی شکل:
 [3530]یا محمد 

    

الجواد میرزا عبد
 مشرف

 من 51خروار و  5

آقا سید کاظم صاحب 
 خانه جمع شماعی

 55من و  55خروار و  3
 سیر

سید احمد چراغچی 
 باشی

من و  11خروار و  5
 سیر 31

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]ابن محمدتقی 
 عبدالعلی الحسینی؟[

حاجی سید ابراهیم 
 سقاي عمارت

 من 11
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]ابراهیم الموسوي 

3535] 

آغا احمد علی خواجه 
 باشی

 من 11
 سجع مهر بیضی شکل:

باشی حضرت  ]خواجه
 رضا احمدعلی؟[

هاي مسجد  ضابطه
 زنانه

 نفر 1
 نفر 31من و  11فی 

 خروار 3
سجع مهر شش 

 ضلعی:
]نورجهان ضابطه 
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 امینه؟[
حاجی ابراهیم 

 بگیر چراغچی تفاوت
 من 11

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 ]عبده محمدابراهیم؟[

حمدابراهیم زرگر آقا م  
 باشی

من/  11خروار و  5
 11مساعده گرفته: 

 من
 سیر 31من و  11

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]محمدحسین سنه 
3530] 

مال عبدالمجید فراش 
 بام حرم

 من 51خروار و  3
 سجع مهر بیضی شکل:

]الراجی الی اهلل 
 عبدالمجید؟[

سجع مهر مربع 
 شکل:

]حضرت زینب 
3555] 

سجع مهر بیضی 
 شکل:

 اجیه ضابطه؟[]ح

 چراغچیان
 نفر 2

     

 کربالیی سید رضا
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]عبده محمد ابراهیم؟[

 حاجی غالمرضا
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده محمدابراهیم؟[

 کربالیی حاجی
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]عبده محمد ابراهیم؟[

   

 آقا حسین
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]عبده محمد ابراهیم؟[

 آقا محمدحسن
 سجع مهر بیضی شکل:
 ]عبده محمد ابراهیم؟[

    

کربالیی صادق فراش    
 چاهخانه

 من 12
 سجع مهر مربع شکل:

]پیرو دین محمد 
 صادق؟[

  

     خانه عمله نقاره مستحفظین اشجار
من و  55خروار و  5

 سیر 55
 55من و  55خروار و  5

 سیر
    

 محمدعلی باشی 
 سجع مهر دایره شکل:

 محمدعلی[ ]پیرو دین
 سیر 55من و  55

    

     سایر 
 گل محمد 

 سجع مهر دایره شکل:
 ]پیرو دین محمدعلی؟[

 محمدحسین
سجع مهر مستطیل 

 شکل:
]ال اِله ااِل اهلل الملک 
الحق المبین عبده 

 محمدحسین؟[

   

 آقا اسماعیل 
 سجع مهر بیضی شکل:

]قربانی کعبه وفا 
 اسماعیل؟[

 رمضانعلی
 شکل:سجع مهر دایره 

 ]رمضان ؟[

مستحفظین اشجار 
 کنار نهري شاهی

 نفر 1
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 محمدحسن 
 سجع مهر مربع شکل:

 ]محمدحسن سنه؟[

 کلبعلی
 سجع مهر مربع شکل:

 [3535]یا علی 

 نواده میرزا اسماعیل
 یک نفر

 سجع مهر شکل:
 ]یا اسماعیل؟[

  دو نفر

 آقا حسین نصراهلل

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]یا اسماعیل ؟[

 خروار 33
 سیر 55من و  55خروار و  1

 رجبعلی 
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبده رجبعلی؟[

 محمدحسین
 سجع مهر مربع شکل:

   ]یا امام حسین؟[

 محمدحسین 
 سجع مهر مربع شکل:

 ]یا امام حسین؟[

    

 

 کارخانجــــــــــــــــــــــــــــــات

 کارخانه خدام

 یرس 55من و  25خروار و  33

 سیر 31من و  11خروار و  1
 عالیجناب میرزا ابوالقاسم ناظر

 سیر 31من و  11خروار و  5
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]ابوالقاسم الموسوي؟[

عالیجناب آقا میرزا محمدتقی 
 مشرف

 خروار 3
 سجع مهر مربع شکل:

 [3520]عبده محمدتقی الرضوي 

 عالیجناب آقا میرزا عبدالحسین ناظر
 ر شدهبرات علیحده صاد

 سیر 31من و  11خروار و  5
 سایر

 من 21خروار و  5

 

کربالیی جعفر 
 دار شربت

من و  11خروار و  3
 سیر 31

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]پیرو دین محمد جعفر 
3535] 

اکبر و  کربالیی علی
 استاد یوسف طباخ

 من 51خروار و  3
سجع مهر بیضی 

 شکل:
]دارد امید شفاعت 

 زمحمد[
 اکبر؟ علی

بیضی سجع مهر 
 شکل:

]عبده یوسف علی 
3520] 

 العابدین فراش زین
 من 11

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]الراجی الی اهلل 
 العابدین ؟[ زین

حاجی استاد محمد و 
 مشهدي حسن طباخ

 31من و  15خروار و  3
 سیر

 سجع مهر مربع شکل:
 ]ناخوانا[

 سجع مهر مربع شکل:
 ]حسن؟[

 کربالیی حسن فراش
 من 11

 :سجع مهر بیضی شکل
 ]یا امام حسن؟[

سید هاشم شاگرد 
 طباخ

 سیر 31من و  11
سجع مهر مربع 

 شکل:
 ]یا محمد رسول؟[

 محمدحسین ایاغچی   
 سیر 55من و  55

 سجع مهر بیضی شکل:
]پیرو دین 

 محمدحسین؟[

کربالیی علی اکبر 
 دربان

 سیر 55من و  55
 سجع مهر بیضی شکل:

 [3535]اهلل محمد علی 

 

 محمدعلی ایاغچی
 من 11

سجع مهر بیضی 
 شکل:

]اهلل محمد علی 
3553] 
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 مــواجـــــب حفــــــــــــــــــــــــــــاظ
 الرحمه که به عالیجناب حاجی مال عبدالحسین متولی تفویضی مزار مرحوم و حفاظ و فراش فتیله عنبر مزار مرحوم شاه طهماسب علیه

حاجی مال عبدالحسین 
 متولی تفویضی

 خروار 5
 مهر بیضی شکل:سجع 

]الراجی الی اهلل 
 عبدالحسین؟[

مال عبدالکریم 
 صدرالحفاظ

 سیر 55من و  55
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]عبدالکریم؟[

 میرزا نصراهلل حافظ
من و  11خروار و  3

 سیر 31
سجع مهر اشکی 

 شکل:
 ]صح نصراهلل؟[

حاجی مال عبدالجواد 
 حافظ

 من 21
 سجع مهر بیضی شکل:

 ]العبد عبدالجواد؟[

 میرزا علی اکبر حافظ
 من 21

 سجع مهر بیضی شکل:
 ]هوالعلی االکبر؟[

مال عبدالعلی فراش 
 فتیله عنبر

 سیر 55من و  55
سجع مهر بیضی 

 شکل:
 ]عبدالعلی[

 حاشیه سمت راست طومار پایین
ت مفصله ضمن بتوسط و اطالع این اقل ئیل که در اقل سنبله داده شده صحیح و به حضرا ]این طومار موافق یک ثلث مواجب جنسی هذه السنه یونت

 السادات عبدالعلی کشیک نویس آستانه مقدسه رسیده است.
 [3530سجع مهر مستطیل شکل: ]عبدالعلی الحسینی کشیک نویس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


