
مهرهاي شاهان قاجاريه

رضا فراستي

مهر کردن اسناد از ديرباز در ايران مرسوم بوده است. چنانکه در بسياري از اسـناد
مي توان اثر مهرها را مشاهده نمود. مهرهاي موجود در اسناد٬ بيانگر اطالعاتي ازجمله
فرستنده يا منشأ صدور٬ دست به دست شدن اسناد براي هـر گـونه اقـدام و از طـرفي

موجب اعتبار خاصي براي اسناد است.
يکي از راههاي شناسايي اسناد تاريخي٬ آگاهي نسبت به نشانه هايي در اسناد است و

مهرها ازجمله نشانه ها.
در دوره قاجاريه نيز شاهان و شاهزادگان مانند ادوار گذشته اسناد را مهر مي کردند.
اگرچه قبالً راجع به مهرهاي شاهان و شاهزادگان دوره مذکور مطالبي در مـنابع چـاپ
ا نگارنده در طي سالها کار با اسناد تاريخي در مؤسسه مطالعات تـاريخ شده است٬ امّ
معاصر ايران و جمع آوري اطالعات مهرها طي ١٣ سال گذشته٬ به اطالعاتي افزون بر

منابع چاپي دست يافته و عالقمند به انتشار آنها گرديدم.
هدف اين مقاله معرفي مهرهاي دستي و چاپي شاهان٬ وليعهدها و نواب سـلطنت
قاجاريه که در هر نوع سند از جمله فرمان٬ نامه٬ رقم و... آمـده است. از اواسـط دوره
ناصرالدين شاه به بعد٬ به غير از مهرهاي دستي٬ مهرهاي چاپي به صورت سربرگ٬ سر
پاکت يا به صورت چسبان مخصوص پاکت در اسناد مشاهده شدو مقصود از مهرهاي

چاپي٬ نوع مذکور است.
در مجموع تعداد ١٣٠ مهر در اين مقاله معرفي شده است و براي رفع ابهام بر بعضي

از آنها توضيحاتي نوشته شده است.
براي تدوين مقاله عالوه بر بررسي اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ بـه
ي٬ بخش خطي اسنادي که امکان دسترسي در بخش خطي يا ساير قسمتهاي کتابخانه ملّ
کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و بخش خطي کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي بود
نيز مراجعه شد؛ هم چنين اسناد و مطالبي که در منابع چاپي آمده بـود٬ مـورد بـررسي



قرار گرفت.
 آنچه که قبالً راجع به مهرهاي شاهان و شاهزادگان قاجاريه چاپ شده است عبارتند

از:
١. طاهري شهاب. «سجع مهر سالطين و شاهزادگان و صدور ايران». وحيد٬ س ٢ ش ٨

(مرداد ١٣٤٤): ٤١-٤٩.
در مقاله مذکور٬ فقط سجع ١٩ مهر از شاهان و ١٤ مهر از شاهزادگان نوشته شده

است. اطالعات بعضي از مهرها ناقص است و يا اشتباه خوانده شده.
٢. رابينو دي بورگوماله٬ ه .ل. آلبوم سکه ها٬ نشانها٬ و مهرهاي پادشاهان ايران (از سال ١٥٠٠ تا
١٩٤٨ مـيالدي) . بـه اهـتمام مـحمد مشـيري. تـهران: مـؤسسه سکـه شناسي ايـران؛

اميرکبير٬ ١٣٥٣.
اين کتاب که در سال ١٩٥١ (١٣٣٠ شمسي) در بريتانيا چاپ شده٬ در بخش مهرها

صفحه ٬٥١ تصاوير ٢٠ مهر از شاهان را آورده است.
٣. قائم مقامي٬ جهانگير. مقدمه يي بر شناخت اسناد تاريخي . تهران: انجمن آثار ملي٬ ١٣٥٠.
در کـتاب مـذکور تـعداد ٤٠ مـهر از شـاهان و وليـعهدهاي قـاجاريه مـعرفي شـده.
اطالعات تعدادي از مهرها با اطالعات رابينو و طاهري شهاب يکسان است و بعضي

از مهرها درست خوانده نشده است.
يادآور مي شود که مقاله حاضر محدود است به اسناد قابل دسترسي٬ از اينرو عاري
از نقص و عيب نـيست. امـيد است اسـتفادهکـنندگان مـحترم در اضـافه نـمودن بـه
اطالعات يا رفع نواقص مطالب٬ نگارنده را ياري فرمايند. در ضمن از همه کساني که
اينجانب را در جمع آوري اطالعات و تدوين مقاله ياري رسـاندند٬ کـمال تشکـر را

دارم.

١. آغا محمدخان ١١٩٣-١٢١١ق.

١. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٧١٠٠.

١-١. مهر چهارگوش ١ (شکل ١) به سجع:

افوض امري الي الله عبده محمد
١١٩٩

شکل ١



٢. کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران. بخش خطي٬ سند شماره ٥ .

اثر مهر فوق در سندي به تاريخ ذي حجه ١١٩٩ مشاهده شد. ٢

٣. همان٬ سند شماره ١٠.

١-٢. مهر چهارگوش کالهک دار ٣ (شکل ٢) به سجع:

افوض امري الي الله عبده محمد

شکل ٢
تاريخ سند شوال ١٢١١ است و متأسفانه نوشته در قست کالهک مهر خوانا نيست.

٢. فتحعلي شاه ١٢١٢-١٢٥٠ق.

آلبوم سکه ها٬ نشانها و مهرهاي پادشاهان ايران (از سال ١٥٠٠-١٩٤٨ ميالدي). بـه ٤. يا سنت لوئي رابينو٬
اهتمام محمد شيري. تهران: مؤسسه سکه شناسي ايران؛ اميرکبير٬ ١٣٥٣. بخش تصاوير٬ ص ٥١ .

٢-١. قبل از سلطنت٬ مهر بيضي ٤ (شکل ٣) به سجع:

عبده الراجي باباخان
١٢١١

 شکل ٣

٢-٢. زمان سلطنت:

٥. کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران. بخش خطي٬ سند شماره ١١٦.

٢-٢-١. مهر چهارگوش ٥ (شکل ٤) به سجع:

ال اله اال الله الملک الحق المبين
عبده باباخان

شکل ٤
هر فوق بر روي سندي به تاريخ جمادي االول ١٢١٢ مشاهده شد. اثر مُ

٦. ياسنت لوئي ر ابينو٬بخش تصاوير ص ٥١ .

٢-٢-٢. مُهر گالبي ٦ (شکل ٥) به سجع:



العزة لله
شاه شاهان جهان فتحعلي

شکل ٥

٧. مصطفي افشار (بهاءالملک)٬ سفرنامه خسروميرزا به پطرزبورغ و تاريخ زندگي عباس ميرزا نايب السلطنه .
به کوشش محمد گلبن. تهران: انتشارات کتابخانه مستوفي٬ ١٣٤٩. ص ٤.

٢-٢-٣. مُهر چهارگوش ٧ (شکل ٦) به سجع:

السلطان فتح علي
[١٢١٤ ]

 شکل ٦

٨. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. اسناد شماره ٥٨٧٣ و ٧٠٩٥.

هر چهارگوش (شکل هاي ٧ و ٨) در دو اندازه ٨ و به سجع: ٢-٢-٤. مُ
العزة لله

گرفت خاتم شاهي ز قدرت ازلي
قرار در کف شاه زمانه فتحعلي

١٢١٧
درباره مهر فوق در اندازه کوچکتر دو نکته قابل توجه است. يکي آنکه تاريخ حک
مهر هم ١٢١٤ و هم ١٢١٧ متصور است. دوم آنکه گل و بوته آن با اندازه ديگر تفاوت

دارد.

شکل ٧
شکل ٨

٩. کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران. بخش خطي٬ دفتر ٤٠ شماره ليست ب (٢) از دفتر فرمانها.

٢-٢-٥ . مهر پنج گوش کالهک دار ٩ (شکل ٩) به سجع:



العزة لله.
زينت خاتم جم فتحعلي
ظل حق سلطنت او ازلي

١٢٣٠

 شکل ٩

١٠. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٦٠١١.

٢-٢-٦. مهر چهارگوش کالهک دار ١٠ (شکل ١٠) به سجع:

الملک لله
سلطان صاحبقران

گرفت خاتم شاهي ز قدرت ازلي
قرار در کف شاه زمانه فتحعلي

١٢٤٤

 شکل ١٠

٢-٢-٧. مهر گالبي (شکل ١١) به سجع:

السلطان فتحعلي شاه قاجار

شکل ١١
اثر مهر مذکور بر روي يکي از نسخه هاي خطي کتابخانه سلطنتي که چاپ شده٬ ديده

صد کلمه منظوم (فارسي) از سخنان گزيده حضرت علي عليه السالم . بــا مــقدمه ١١. عـــلي قلي شــيرازي٬
جمال الدين شيرازيان. تهران: بنياد دايرة المعارف اسالمي٬ مرکز انتشار نسخ خطي٬ ١٣٦٨. ص. بعد از پانزده.

شد. ١١

٣. عباس ميرزا نايب السلطنه و وليعهد تولد١٢٠٣ فوت ١٢٤٩ق.

١٢. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٦٧٧٨.

٣-١. مهر چهارگوش ١٢ (شکل ١٢) به سجع:



دّر درياي خسروي عباس
١٢١٤

 شکل ١٢
مهر فوق را به کتابهاي کتابخانه سلطنتي نيز زده اند.

١٤. همان٬ سند شماره ٦٩٤٥ق .١٣. همان٬ سند شماره ٥٧٨٤ .

٣-٢. مهر چهارگوش ١٣ (شکل ١٣) به سجع:

دّر درياي خسروي عباس
١٢٤٠

 شکل ١٣

٣-٣. مهر بيضي ١٤ (شکل ١٤) به سجع:

عبده الراجي عباس
١٢٤٠

 شکل ١٤
مهر فوق را به کتابهاي کتابخانه سلطنتي نيز زده اند.

١٥. ابوالقـاسم الچـيني٬ احواالت و دستخط هاي عباس ميرزا قاجار نايب السلطنه و تاريخچه مختصري از
جنگهاي ايران با دول روسيه و عثماني . تهران: بنگاه مطبوعاتي افشاري٬ ١٣٢٦. ص ٣.

٣-٤. مهر چهارگوش ١٥ (شکل ١٥) به سجع:

عباس

شکل ١٥



١٦. طاهري شهاب٬ «سجع مهر سالطين و شاهزادگان و صدور ايران» . وحيد٬ س ٬٢ ش ٨ (مرداد ١٣٤٤): ٤٨.

٣-٥. مهري به سجع ١٦ :
ز فتحعلي شد عيان فر عباس

٤. علي شاه ظل السلطان تولد١٢١٠ فوت ١٢٧١ق.
علي خان ملقب به ظل السلطان و پسر دهم فتحعلي شاه٬ بعد از درگذشت فتحعلي شاه
تا رسيدن وليعهد محمدميرزا به تهران٬ چهل روز در تهران سلطنت کرد و خود را علي

شاه خواند. مهرهاي او عبارتند از:

١٧. کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران. بخش خطي٬ سند شماره ٢٧.
١٨. جهانگير قائم مقامي در کتاب مقدمه يي بر شناخت اسناد تاريخي صفحه ٬٣٩٠ مهر را چنين خوانده است:

علي بظل السلطان ز شاه يافت لقب ــ ١٢٤٤.

٤-١. پيش از درگذشت فتحعلي شاه٬ مهر چهارگوش ١٧ (شکل ١٦) به سجع: ١٨

علي بظل سلطان ز شاه ملقب شد
١٢٣٢

 شکل ١٦
اثر مهر فوق بر سندي به تاريخ صفر ١٢٣٨ مشاهده شد.

١٩. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٣٩-٣-١٣٧و.

٤-٢. پس از فوت فتحعلي شاه و هنگام دعوي پادشاهي٬ مهر چهارگوش ١٩ (شکل ١٧)
به سجع:

السلطان علي شاه
١٢٥٠

شکل ١٧

٤-٣. پس از تاجگذاري و قبل از ورود محمدشاه به تهران٬ شعري را سجع مهر خود قرار

شرح حال رجال ايران در قرن ١٢ و ١٣ و ١٤ هجري . تهران: زوار٬ ١٣٤٧. ج ٢. ص ٣٨٤. ٢٠. مهدي بامداد٬

داد: ٢٠
شکرلله که علي خان شه شد ظل سلطان بدو ظل اللّه شد



٤-٤. وي پس از فرار از زندان محمدشاه٬ به قفقاز گريخت و بعد به عثماني سفر کرد و

٢١. محمدرضا نصيري٬ «چند سند تاريخي» . بررسيهاي تاريخي. س ٬١٠ ش ١ (فروردين و ارديبهشت ١٣٥٤):
.١٩٩

آنگاه در عراق اقامت نمود. نمونه مهري از وي در طي مدت مذکور به شکل بيضي ٢١
(شکل ١٨) و به سجع:

ظل السلطان
١٢٥٤

 شکل ١٨

 ٥. محمدشاه ١٢٥٠-١٢٦٤ق.

٥-١. قبل از سلطنت:

٢٢. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٧١٢٠.

٥-١-١. مهر چهارگوش ٢٢ (شکل ١٩) به سجع:

نگين دولت و اقبال در يمين محمد
١٢٣٨

شکل ١٩

[ بي تا] . ج ٢. ص ٤٥. ٢٣. خان ملک ساساني٬ سياستگران دوره قاجار . تهران: بابک

٥-١-٢. مهر بيضي در انتهاي سند ٢٣ (شکل ٢٠) به سجع:

طراز افسر شاهي محمد
١٢٤٠

 شکل ٢٠

٥-٢. زمان سلطنت:

٢٤. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٥٨٣٣.

٥-٢-١. مهر چهارگوش ٢٤ کالهک دار (شکل ٢١) به سجع:



الملک لله
شکوه ملک و ملت رونق آيين و دين آمد
محمدشاه غازي صاحب تاج و نگين آمد

١٢٥٠

 شکل ٢١

٢٦. همان٬ سند شماره ٢٥.٥٩٧٦. همان٬ سند شماره ٦٩٣٣.

٥-٢-٢. مهر چهارگوش کالهک دار ٢٥ (شکل ٢٢) به سجع:

العزيز
١٢٥١

 شکل ٢٢

٢٧. راجع به سجع مهر دو نکته قابل توجه است:
الف. شاه خود را فرزند شاه خوانده٬ در صورتي که عباس ميرزا شاه نبود.

ب. جهانگير قائم مقامي در صفحه ٣٩٢ سجع مهر مذکور را چنين خوانده است: هو ـ واليت علي + السلطان
بن السلطان محمد شاه غازي ؟١٢٥

٥-٢-٣. مهر چهارگوش کالهک دار ٢٦ (شکل ٢٣) به سجع: ٢٧

هوالعلي الغالب
السلطان ابن السلطان محمد شاه غازي

١٢٥٣

 شکل ٢٣

٢٨. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٦٩٣٦.

٥-٢-٤. مهر چهارگوش کالهک دار ٢٨ (شکل ٢٤) به سجع:



العزيز
محمد
١٢٥٤

 شکل ٢٤

٣٠. ياسنت لوئي رابينو٬ بخش تصاوير٬ ص ٥١ .٢٩. همان٬ سند شماره ٦٩٤٠.

٥-٢-٥. مهر چهارگوش کالهک دار ٢٩ (شکل ٢٥) به سجع:

هوالعلي الغالب
محمد
١٢٥٤

شکل ٢٥
٥-٢-٦. مهر چهارگوش انگشتري با نقش شير و خورشيد ٣٠ (شکل ٢٦) به سجع:

السلطان محمدشاه
١٢٥٥

شکل ٢٦

٣١. کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي. بخش خطي٬ دفتر فرامين و احکام شماره ٣٧٢ عکسي. ش ٧٧.

٥-٢-٧. مهر چهارگوش کالهک دار ٣١ (شکل ٢٧) به سجع:
العزة لله

السلطان محمدشاه قاجار
١٢٥٠

شکل ٢٧

فهرست تاريخ ـ سفرنامه ـ سياحت نامه ـ روزنامه ها و جغرافياي خطي کتابخانه سلطنتي . ٣٢. بدري آتاباي٬
[ تهران: بي نا] ٬ ١٣٥٦. رديف ٢٦١.

قابل توجه آنکه خانم آتاباي مهر مذکور را از آن سلطان محمدميرزا سيف الدوله دانسته است. به نظر
نگارنده اگر به شعر دقت شود٬ مهر مربوط به محمدشاه است.

٥-٢-٨ . مهر بيضي که به کتابهاي کتابخانه سلطنتي ٣٢ زده شده به سجع:
نگين بخش ملوک ترک و تـازي ملک سلطان مـحمدشاه غـازي



 ٦. ناصرالدين شاه ١٢٦٤-١٣١٣ق.

٦-١. قبل از سلطنت:

٣٣. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٥٩٧٧.

٦-١-١. مهر بيضي ٣٣ (شکل ٢٨) به سجع:

عبده الراجي ناصرالدين
١٢٤٨

 شکل ٢٨

٣٥. همان٬ سند شماره ٣٤.٦٩٤١. همان٬ سند شماره ٦٩٤١.

٦-١-٢. مهر بيضي ٣٤ (شکل ٢٩) به سجع:

ناصرالدين
١٢٤٨

شکل ٢٩

مهر فوق در سندي به تاريخ شوال ١٢٦٠ آمده است. نکته قابل توجه آنکـه پـايين
الدين شاه نيز مشاهده شد. سند٬ مهر مهد عليا مادر ناصر

حال که از مهدعليا سخن به ميان آمد٬ از سه مهر مهدعليا که تاکنون به دست آمده٬ در
زير ياد مي شود:

الف. مهر بيضي ٣٥ (شکل ٣٠) به سجع:

وليعهد شه را مهين مادرم
١٢٥٢

شکل ٣٠



 ٣٧. همان٬ سند شماره ١٠٦٧٤ق.٣٦. همان٬ نسخه خطي شماره ١٣٧٨.

ب. مهر بيضي ٣٦ (شکل ٣١) به سجع:

شه جم نگين را مهين مادرم
١٢٦٤

 شکل ٣١
ج. مهر چهارگوش کالهک دار ٣٧ (شکل ٣٢) به سجع:

الله
مهد عليا
١٢٨٠

 شکل ٣٢

٣٩. بدري آتاباي٬ رديف ٥٩ .٣٨. همان٬ سند شماره ٧١٤٦.

٦-١-٣. مهر چهارگوش ٣٨ (شکل ٣٣) به سجع:

وليعهد شاه جهان ناصرالدين
١٢٥٥

 شکل ٣٣
مهر فوق به کتابهاي کتابخانه سلطنتي نيز زده مي شد. ٣٩

٦-٢. زمان سلطنت:

٤٠. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٥٩٢٩ .

٦-٢-١. مهر چهارگوش کالهک دار ٤٠ (شکل ٣٤) به سجع:
هوالعزيز
الملک لله

ناصردين محمد ناصرالدين شاه شد
خاتم او را نگين آفتاب و ماه شد

شکل ٣٤



مهر فوق در سندي به تاريخ شوال ١٢٦٤ آمده است.

٤٢. همان٬ سند شماره ٧٨٩٥ق.٤١. همان٬ سند شماره ٥٩٧٥ .

٦-٢-٢. مهر چهارگوش کالهک دار ٤١ (شکل ٣٥) به سجع:

هوالعلي الغالب
السلطان ابن السلطان ناصرالدين شاه قاجار

١٢٦٤

 شکل ٣٥

٦-٢-٣. مهر چهارگوش کالهک دار ٤٢ (شکل ٣٦) به سجع:

الملک لله
السلطان ابن السلطان ناصرالدين شاه قاجار

١٢٦٤

 شکل ٣٦

٤٤. همان٬ سند شماره ٤٣.٦٠٢٠. همان٬ سند شماره ٥٨٠٥ .

٦-٢-٤. مهر چهارگوش انگشتري با نقش شير و خورشيد در پايين سمت راست سند ٤٣
(شکل ٣٧) به سجع:

سلطان ناصرالدين
١٢٦٤

 شکل ٣٧

٦-٢-٥ . مهر چهارگوش کالهک دار ٤٤ (شکل ٣٨) به سجع:



الملک لله تعالي
تا که دست ناصرالدين خاتم شاهي گرفت
صيت داد و معدلت از ماه تا ماهي گرفت

١٢٦٤

 شکل ٣٨

٤٥. همان٬ اسناد شماره ٦٠٣١ و ٥٨١٦ .

٦-٢-٦ . مهر چهارگوش کالهک دار در دو اندازه ٤٥ (شکل ٣٩) به سجع:

الملک لله
السلطان ابن السلطان ناصرالدين شاه قاجار

١٢٦٥
شکل ٣٩

الدين شاه براي اثر مهر اندازه کوچکتر فوق در حاشيه سمت راست نامه اي که ناصر
پادشاه بلژيک در سال ١٢٨٢ قمري نوشته شده٬ آمده است.

٤٦. کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران. نسخه چاپ سنگي به شماره ٧٦٩١.

٦-٢-٧ . مهر چهارگوش کالهک دار ٤٦ (شکل ٤٠) به سجع:

هو
شاه شاهان ناصرالدين مهردر

١٢٧٤

 شکل ٤٠
مهر فوق را به کتابهاي کتابخانه سلطنتي مي زدند.



٤٧. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٦٠٧٢.

٦-٢-٨ . مهر چهارگوش کالهک دار به طرح طغرا ٤٧ (شکل ٤١) به سجع:

العزة لله
السلطان ناصرالدين شاه قاجار

١٢٧٦
 شکل ٤١

٤٨. همان٬ سند شماره ٥٨٨٠ .

٦-٢-٩ . مهر چهارگوش کالهک دار ٤٨ (شکل ٤٢) به سجع:

الملک لله
السلطان بن السلطان ناصرالدين شاه قاجار

١٢٨٣

شکل ٤٢

٤٩. جهانگير قائم مقامي در صفحه ٣٩٦ مهر فوق را چنين خوانـده است: العـزة للـه + السـلطان بـن السـلطان
ناصرالدين شاه قاجار + ١٢٨٤

٦-٢-١٠ . مهر چهارگوش کالهک دار به طرح طغرا ٤٩ (شکل ٤٣) به سجع:

العزة لله
السلطان ناصرالدين شاه قاجار

١٢٨٤
شکل ٤٣

٥٠. جهانگير قائم مقامي٬ «مهرهاي نويافته پادشاهان ايران» . بررسيهاي تـاريخي٬ س ٬٧ ش ٢ (خـرداد ـ تـير
١٣٥١): ١٠٨

٦-٢-١١ . مهر چهارگوش کالهک دار ٥٠ (شکل ٤٤) به سجع:

العزة لله
ناصرالدين

شکل ٤٤



٥١. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٥٥ ق.

٦-٢-١٢ . مهر چاپي ٥١ در دو اندازه با نقش تاج (شکل ٤٥)٬ به رنگهاي سرخ جگري يا
طاليي و به سجع:

اصر هو النّ
١٢٩٠

 شکل ٤٥

٥٣. همان٬ سند شماره ٦٠٥٦ .٥٢. همان٬ سند شماره ٧٥١٥ق

٦-٢-١٣ . مهرچاپي روي پاکت به طرح طغرا بانقش تاج و شير و خورشيد ٥٢ (شکل٤٦)٬

به رنگ طاليي و به سجع:
السلطان ناصرالدين شاه

١٢٩٠

 شکل ٤٦

٦-٢-١٤ . مهر چهارگوش کالهک دار ٥٣ (شکل ٤٧) به سجع:
هو

الملک لله
خلد الله ملکه

ناصرالدين شاه عادل خسرو صاحب قران
آفتاب دين و دولت ثاني نوشيروان

١٢٩٤

شکل ٤٧



٥٤. همان٬ سند شماره ٧٨١١ق

٦-٢-١٥ . مهر چاپي دايره با نقش تاج و شير و خـورشيد ٥٤ (شکـل ٤٨)٬ مـخصوص

٥٥. در سجع مهر٬ سومين کلمه «سلطان» به پدر محمدشاه يعني عباس ميرزا مربوط مي شود. معلوم نيست که
چرا او را سلطان دانسته اند.

چسباندن در پاکت و به رنگهاي خاکستري يا آبي و به سجع ٥٥ :

السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان
السلطان ناصرالدين شاهنشاه قاجار

 شکل ٤٨

٥٦. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٥٨٧٥

٦-٢-١٦ . مهر چاپي بيضي با نقش شير و خورشيد ٥٦ (شکل ٤٩)٬ مخصوص چسباندن
در پاکت به سجع:

السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان
السلطان ناصرالدين شاهنشاه قاجار

 شکل ٤٩

٥٧. همان٬ سند شماره ٧٨٠٧ق

٦-٢-١٧ . مهر چاپي دايره با نقش تاج و شير و خـورشيد ٥٧ (شکـل ٥٠)٬ مـخصوص
 چسباندن در پاکت به سجع:

٣



الّسلطان بن الّسلطان و الخاقان بن الخاقان
شاهنشاه اعظم ناصرالدين شاه قاجار

 شکل ٥٠

٥٩. همان٬ سند شماره ٦٤٦٧٩ق٥٨. همان٬ سند شماره ٧٨١٤ق

٦-٢-١٨ . مهر چاپي دايره با نقش شير و خورشيد ٥٨ (شکل ٥١)٬ مخصوص چسباندن
در پاکت٬ به رنگهاي قرمز يا سبز و به سجع:

اصر هو النّ
١٢٩٨

شکل ٥١

٦-٢-١٩ . مهر چاپي دايره با نقش تاج و شير و خـورشيد ٥٩ (شکـل ٥٢)٬ مـخصوص
چسباندن در پاکت به سجع:

الّسلطان ابن الّسلطان ابن الّسلطان
الّسلطان ناصرالدين شاهنشاه قاجار

١٣٠٤

شکل ٥٢
در قسمتي از مهر نام «مجدي» آمده که به نظر مي رسد طراح مهر بوده باشد.



٦١. همان٬ سند شماره ١٠١٩٧٨ق٦٠. همان٬ سند شماره ٦٤٢٣ق

٦-٢-٢٠ . مهر چاپي دايره با نقش تاج و شير و خـورشيد ٦٠ (شکـل ٥٣)٬ مـخصوص
چسباندن در پاکت و به رنگهاي قرمز يا سبز کاهويي.

شکل ٥٣

٦-٢-٢١ . مهر چهارگوش کالهک دار با نقش تاج و خورشيد و دو شير نشسته ٦١ (شکل
٥٤)٬ به سجع:

يا ناصر

شکل ٥٤

٦-٢-٢٢ . مهر چهارگوش با نقش تاج و شير و خورشيد کـه بـراي مـهر و مـوم کـردن

٦٢. همان٬ سند شماره ٢٥٥٧٨ق

 پاکتهاي حاوي پيام شاه استفاده شده است ٦٢ (شکل ٥٥)

شکل ٥٥



٦٤. همان٬ سند شماره ١٣١٦٧ق٦٣. همان٬ سند شماره ٢٢٧٠٢ق

٦-٢-٢٣ . مهر چاپي دايره با نقش تاج و شير و خورشيد ٦٣ (شکل ٥٦) به رنگهاي زرد يا
بنفش و يا سبز

شايان ذکر است بعضي از شاهزادگان و
رجال نيز از کاغذهاي داراي نقش فوق

براي مکاتبات استفاده کرده اند. ٦٤

 شکل ٥٦

٦٥. همان٬ سند شماره ٢٥٦٠٤ق

٦-٢-٢٤ . نقش چاپي شير و خورشيد ٦٥ (شکل ٥٧)

شکل ٥٧



٦٧. همان٬ سند شماره ٩٩٤٣٨ق٦٦. همان٬ سند شماره ٨٠ق

٦-٢-٢٥ . مهر چاپي با نقش تاج ٦٦ (شکل ٥٨) به سجع:

يا ناصر

شکل ٥٨

٦-٢-٢٦ . مهر چاپي دايره ٦٧ (شکل ٥٩)٬ مخصوص چسباندن در پاکت به سجع:

هو
ناصرالدين
١٣١٣

شکل ٥٩

 ٧. مظفرالدين شاه ١٣١٣-١٣٢٤ق.

٧-١. قبل از سلطنت:

٦٨. همان٬ سند شماره ٧٠٠٣

٧-١-١. مهر چهارگوش ٦٨ (شکل ٦٠) به سجع:
وليعهد
١٢٧٨

 شکل ٦٠
مهر فوق در پاکت نيز زده شده است.



٧٠. همان٬ سند شماره ٦٩٥٩٢٤. همان٬ سند شماره ٦٩٩٤

٧-١-٢. مهر چهارگوش ٦٩ (شکل ٦١) به سجع:
هو

وليعهد
١٢٧٨

 شکل ٦١

٧-١-٣. مهر چهارگوش ٧٠ (شکل ٦٢) به سجع:

منشور حکمراني بگرفت زيب و آيين
از خاتم وليعهد سلطان مظفرالدين

١٢٧٨

 شکل ٦٢

٧١. همان٬ سند شماره ٢٧٣٦٢ق

٧-١-٤. مهر بيضي ٧١ (شکل ٦٣) به سجع:

مظفرالّدين
١٢٧٨

شکل ٦٣
مهر فوق در پشت نامه اي که مظفرالدين ميرزا به ناصرالدين شاه نوشته٬ مشاهده شد.

٧٢. کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران. نسخه چاپ سنگي به شماره ٦٤٥٦

٧-١-٥ . مهر چهارگوش انگشتري با نقش شير و خورشيد ٧٢ (شکل ٦٤) به سجع:

بر ملکت ناصري وليعهد
بر رايت نصر حق مظفرالّدين

١٢٨٢

شکل ٦٤



اثر مهر فوق بر روي کتاب ديده شد و تاريخ حک آن ١٢٨٦ نيز متصور است.

٧٣. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٦٩٩٤

٧-١-٦. مهر چهارگوش ٧٣ (شکل ٦٥) به سجع:

الملک للّه
وليعهد
١٢٨٧

 شکل ٦٥

٧٥. همان٬ سند شماره ٧٩٠٤ق٧٤. همان٬ سند شماره ٥٩٢٤

٧-١-٧. مهر خشک با نقش تاج ٧٤ (شکل ٦٦) به سجع:

وليعهد دولت عليه ايران
١٢٩١

 شکل ٦٦

٧-١-٨. مهر چهارگوش ٧٥ (شکل ٦٧) به سجع:
هوالمعز
وليعهد
١٣٠١

 شکل ٦٧

٧٦. همان٬ سند شماره ٥٨٨٢

٧-١-٩. مهر چهارگوش ٧٦ (شکل ٦٨) به سجع:
وليعهد
١٣٠٨

شکل ٦٨



مهر فوق در پاکت نيز زده شده است.

٧٧. مهدي بامداد٬ ج ٤. ص ١٣٥

٧-١-١٠. مهري به سجع ٧٧ :
عبده الراجي مظفرالدين

٧-٢. زمان سلطنت:

٧٨. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ١٩٦ق.

٧-٢-١. مهر چاپي دايره با نقش شير و خورشيد و دو تاج بزرگ و کوچک ٧٨ ٬ (شکـل
٦٩) در اندازه و رنگهاي مختلف از جمله نارنجي يا طوسي يا قهوه اي يا سبز

٧٩. جهانگير قائم مقامي در صفحه ٤٠٣ مهر را چنين خوانده است:
السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان مظفرالدين ميرزا شاهنشاه ايران
قابل توجه آنکه مهر مذکور با توجه به شکل ١٧٧ همان منبع٬ نادرست خوانده شده است.

يا آبي و يا بنفش به سجع ٧٩ :
الّسلطان ابن الّسلطان ابن الّسلطان الّسلطان مظفرالدين شاهنشاه قاجار

١٣١٣
مهر فوق بر روي سند و نيز پاکت چاپ شده و در بعضي از اسناد نقش تاج بزرگ را

٨٠. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ٥٢ ق

ندارد ٨٠ (شکل ٧٠)

 شکل٧٠
شکل ٦٩

٨١. همان٬ سند شماره ٦٧٠٤

٧-٢-٢. مهر چاپي دايره با نـقش تـاج و شـير و خـورشيد ٨١ (شکـل ٧١)٬ مـخصوص

٨٢. در سجع مهر٬ چهارمين کلمه «سلطان» به پدر محمدشاه يعني عباس ميرزا مربوط مي شود. او که شاه نبوده

چسباندن در پاکت به سجع ٨٢ :



٨٣. ياسنت لوئي رابينو٬ بخش تصاوير٬ ص Ø٥١ است.

السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان
السلطان مظفرالدين شاهنشاه قاجار

 شکل ٧١
٧-٢-٣. مهر چهارگوش کالهک دار ٨٣ (شکل ٧٢) به سجع:

الملک لله تعالي
ز نقش خاتم سلطان مظفرالدين شاه

رسيد صيت جهان داوري بماهي و ماه
سنه ١٣١٤

 شکل ٧٢

٨٤. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٦٣٦٤

٧-٢-٤. مهر چهارگوش کالهک دار ٨٤ (شکل ٧٣) به سجع:

الملک لله
دميد کوکب فتح و ظفر بعون اله

گرفت خاتم شاهي مظفرالّدين شاه
١٣١٤

شکل ٧٣



٨٦. همان٬ سند شماره ٨٥٦٨٤٧. همان٬ سند شماره ٦٠٧٦

٧-٢-٥. مهر چهارگوش کالهک دار ٨٥ (شکل ٧٤) به سجع:

الملک لله
السلطان بن السلطان مظّفرالّدين شاه قاجار

١٣١٤

 شکل ٧٤

٧-٢-٦. مهر چهارگوش کالهک دار ٨٦ (شکل ٧٥) به سجع:

العزة للّه
مظّفرالّدين شاه قاجار

١٣١٤

 شکل ٧٥

٨٧. همان٬ سند شماره ٧٠٣٣

٧-٢-٧. مهر چاپي دايره با نقش تاج ٨٧ (شکل ٧٦)٬ به سجع:

السلطان مظّفرالّدين شاه قاجار

شکل ٧٦



٨٨. همان٬ سند شماره ٦٩٤٢ق

٧-٢-٨. مهر چاپي دايره با نقش تاج و شير و خورشيد ٨٨ (شکل ٧٧).

شکل ٧٧

فرهنگ زندگينامه ها ٬ به سرپرستي حسن انوشه. تهران: مرکز نشر فرهنگي رجاء٬ ١٣٦٩. روي جلد. .٨٩

٧-٢-٩. مهر چهارگوش کالهک دار ٨٩ (شکل ٧٨) به سجع:

الملک لله
المؤيد مظفرالدين شاه

سر شاهان سطيح اين خرگاه
١٣١٤

 شکل ٧٨

٩٠. سازمان اسناد ملي ايران. نمايشگاه اسناد (تهران: دانشگاه تهران٬ ١٣٧١)

٧-٢-١٠. مهر چاپي با نقش تاج ٩٠ (شکل ٧٩)

شکل ٧٩



 ٨ . محمدعلي شاه ١٣٢٤-١٣٢٧ق.

٨-١. قبل از سلطنت

٩١. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٦٦٦٠

٨-١-١. مهر چهارگوش ٩١ مربوط به زمان قبل از وليعهدي (شکل ٨٠) به سجع:

سليل وليعهد شاه فلک فر
محمدعلي بن سلطان مظفر

١٢٩٥

 شکل ٨٠

٩٣. همان٬ سند شماره ٩٢٦٦٦٥. همان٬ سند شماره ٨١٩٧ق

٨-١-٢. مهر چهارگوش ٩٢ (شکل ٨١) به سجع:
هو

وليعهد
١٣١٤

 شکل ٨١
٨-١-٣. مهر چهارگوش ٩٣ (شکل ٨٢) به سجع:

الملک لله
وليعهد
١٣١٤

 شکل ٨٢

٩٤. همان٬ سند شماره ٦٦٦٨

٨-١-٤. مهر چهارگوش ٩٤ (شکل ٨٣) به سجع:

تا که محمدعلي گشت وليعهد شاه
خاتم عدلش گرفت عرصه ماهي و ماه

١٣١٤

شکل ٨٣



٩٦. جهانگير قائم مقامي٬ ص ٩٥٤٠٥. همان٬ سند شماره ٦٦٧١

٨-١-٥. مهر چهارگوش ٩٥ (شکل ٨٤) به سجع:

بست چو از صدق با والي علي عهد
گشت محمدعلي بشاه وليعهد

١٣١٤

 شکل ٨٤

٨-١-٦. مهر چاپي با نقش تاج ٩٦ (شکل ٨٥) به سجع:

وليعهد دولت عليه ايران

 شکل ٨٥

٨-٢. زمان سلطنت:

٩٧. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٦٣٥٩

٨-٢-١. مهر چهارگوش کالهک دار ٩٧ (شکل ٨٦) به سجع:

الملک لله
بتوقيع برزد بعون آلهي

محمدعلي خاتم پادشاهي
١٣٢٤

 شکل ٨٦

٩٨. همان٬ سند شماره ٦٧٤٤

٨-٢-٢. مهر چهارگوش کالهک دار ٩٨ (شکل ٨٧) به سجع:



هوالعلي
السلطان محمدعلي شاه قاجار

١٣٢٤

 شکل ٨٧

١٠٠. همان٬ سند شماره ٩٩٦٦٩٠. همان٬ سند شماره ٦٨٥٥

٨-٢-٣. مهر چهارگوش کالهک دار ٩٩ (شکل ٨٨) به سجع:
هو

محمدعلي شاه قاجار
١٣٢٤

شکل ٨٨

٨-٢-٤. مهر چاپي دايره با نقش تاج و شـير و خـورشيد ١٠٠ (شکـل ٨٩)٬ مـخصوص

١٠١. در اين مهر پنجمين کلمه «سلطان» به پدر محمدشاه مربوط مي شود در صورتي که او شاه نبود.

چسباندن در پاکت به سجع: ١٠١

السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان بن
السلطان محمدعلي شاه قاجار

 شکل ٨٩

١٠٢. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٤٦ق

٨-٢-٥. مهر چاپي دايره با نقش تاج و شـير و خـورشيد ١٠٢ (شکـل ٩٠)٬ مـخصوص
چسباندن در پاکت به سجع:

السلطان بن السلطان محمدعلي شاه قاجار
سنه ١٣٢٤

شکل ٩٠



١٠٣. همان٬ سند شماره ٧٧٣٩

٨-٢-٦. مهر چاپي دايره با نقش شير و خورشيد و دو تاج بزرگ و کوچک ١٠٣ (شکل

١٠٤. در اين مهر نيز پنجمين کلمه «سلطان» به پدر محمدشاه مربوط مي شود در صورتي که او شاه نبود.

٩١) به رنگهاي قهوه اي يا آبي و به سجع: ١٠٤

١٠٥. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٧٨٥٢ق.

از مهر فوق نمونه اي نيز مخصوص چسباندن در پاکت بـدون نـقش تـاج بـزرگ ١٠٥
(شکل ٩٢) ديده شد.

الّسلطان بن الّسلطان بن الّسلطان بن الّسلطان بن الّسلطان
الّسلطان محمدعلي شاهنشاه قاجار

١٣٢٤

 شکل ٩٢

شکل ٩١

١٠٦. جهانگير قائم مقامي٬ ص ٤٠٨

٨-٢-٧. مهر کوچکي براي مهر و موم کردن پاکتها ١٠٦ (شکل ٩٣) به سجع:

محمدعلي

شکل ٩٣



٩. احمدشاه ١٣٢٧-١٣٤٤ق.

سلطان احمدميرزا دوازده ساله بود که به سلطنت رسيد. چون سن او قانوني نبود تا
مدتي اداره امور حکومت به دست دو نايب السلطنه ابتدا عـليرضاخان عـضدالمـلک و
سپس ابوالقاسم خان ناصرالملک بود. از اينرو مطالب اين دوره به طور مـجزا در زمـان
الملک٬ دوره سلطنت خود احمدشاه و مطالبي از محمدحسن ميرزا عضدالملک٬ ناصر

وليعهد آورده مي شود.

٩-١. دوره عضدالملک:

١٠٧. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٥١٩٦

٩-١-١. مهر چهارگوش ١٠٧ (شکل ٩٤) به سجع:

عليرضاي قاجار
نايب السلطنه
١٣٢٧

 شکل ٩٤

١٠٩. همان٬ سند شماره ٥٢٨٥ق١٠٨. همان٬ سند شماره ٣٤٢ق

٩-١-٢. مهر چهارگوش ١٠٨ (شکل ٩٥) به سجع:

کابينه نيابت سلطنت عظمي

 شکل ٩٥

٩-١-٣. مهر بيضي ١٠٩ (شکل ٩٦) به سجع:

کابينه نيابت سلطنت عظمي
١٣٢٧

شکل ٩٦

از مهر فوق در دوره ناصرالملک نيز استفاده شده است.



١١١. همان٬ سند شماره ١١٠٥٩٠١. همان٬ سند شماره ٢٣٧٧٧ق

٩-١-٤. سربرگ چاپي روي سند و پاکت با نقش تاج و شير و خورشيد ١١٠ (شکل ٩٧)
به سجع:

نيابت سلطنت عظمي
اداره...

مورخه...
نمره...

 شکل ٩٧
٩-٢. دوره ناصرالملک:

٩-٢-١. مهر چهارگوش ١١١ (شکل ٩٨) به سجع:
هواللّه

ناصرالملک
نايب السلطنه
١٣٢٩

 شکل ٩٨

١١٢. همان٬ ضميمه سند شماره ٥٨٥٤

٩-٢-٢. سربرگ چاپي روي سند و پاکت با نقش تاج و شير و خورشيد ١١٢ (شکل ٩٩)
به سجع:

کابينه نيابت سلطنت عظمي
سواد

مورخه
نمره

شکل ٩٩



١١٤. همان٬ سند شماره ١١٣٥٨٥٤. همان٬ سند شماره ٥٣٧٣ق

٩-٢-٣. سربرگ چاپي با نقش تاج و شير و خورشيد ١١٣ (شکل ١٠٠) به سجع:
نيابت سلطنت عظمي نمره

مورخه ضميمه

شکل ١٠٠

٩-٢-٤. نقش تاج و شير و خورشيد در دو اندازه٬ چاپي پشت پاکت ١١٤ (شکل ١٠١) به
سجع: نمره

سلطنت عظمي نيابت

شکل ١٠١



٩-٣. دوره احمدشاه
٩-٣-١. قبل از سلطنت

١١٥. کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران. بخش خطي٬ سند شماره ١٩٠

٩-٣-١-١. مهر چهارگوش ١١٥ (شکل ١٠٢) به سجع:

هو
وليعهد
١٣٢٤

شکل ١٠٢
اثر مهر فوق بر روي سندي به تاريخ صفر ١٣٢٥ مالحظه شد.

١١٧. همان٬ سند شماره ١١٦١٨٩. همان٬ سند شماره ١٩٨

٩-٣-١-٢. مهر چهارگوش انگشتري ١١٦ (شکل ١٠٣) به سجع:

سلطان احمد
١٣٢٤

 شکل ١٠٣

٩-٣-١-٣. مهر چهارگوش ١١٧ (شکل ١٠٤) به سجع:

هو الله تعالي شانه
وليعهد

سلطان احمد
١٣٢٤

 شکل ١٠٤

٩-٣-٢. دوره سلطنت احمدشاه:

١١٨. سازمان اسناد ملي ايران. نمايشگاه اسناد (تهران: دانشگاه تهران٬ ١٣٧١)

٩-٣-٢-١. مهر چاپي دايره با نقش تاج و شير و خورشيد ١١٨ (شکل ١٠٥) به سجع:



السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان
سلطان احمدشاه قاجار

 شکل ١٠٥

١١٩. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ ضميمه سند شماره ٧٥٠٨

٩-٣-٢-٢. مهر خشک به طرح طغرا روي پاکت ١١٩ (شکل ١٠٦) به سجع:

سلطان احمدشاه قاجار
١٣٢٧

 شکل ١٠٦

١٢٠. همان٬ سند شماره ٧٥٠٨

٩-٣-٢-٣. مهر چاپي دايره (شکل ١٠٧)٬ مخصوص چسباندن در پاکت ١٢٠ به سجع:

سلطان احمدشاه قاجار

شکل ١٠٧



١٢٢. همان٬ ضميمه سند شماره ٢١٩٤٩ق١٢١. همان٬ سند شماره ٢١٩٤٩ق

٩-٣-٢-٤. مهر چاپي دايره با نقش تاج و شير و خورشيد ١٢١ (شکل ١٠٨)٬ به سجع:

السلطان بن السلطان بن السلطان
سلطان احمدشاه قاجار

شکل ١٠٨

٩-٣-٢-٥. مهر چاپي دايره بـا نـقش شـير و خـورشيد ١٢٢ (شکـل ١٠٩)٬ مـخصوص
چسباندن در پاکت به سجع:

لطان بن الّسلطان والخاقان ابن خاقان الّسلطان الّس
سلطان احمدشاه قاجار

 شکل ١٠٩

١٢٣. همان٬ سند شماره ٥٧٣٣

٩-٣-٢-٦. مهر چهارگوش کالهک دار ١٢٣ (شکل ١١٠) به سجع:

الملک لله
خواست يزدان تا شود آباد ملک از عدل و داد

خاتم شاهي بّسلطان احمد قاجار داد
١٣٣٢

شکل ١١٠



١٢٥. همان٬ سند شماره ١٢٤٦٨٩٠. همان٬ سند شماره ٦٣٦٨

٩-٣-٢-٧. مهر چهارگوش کالهک دار ١٢٤ (شکل ١١١) به سجع:

الملک لله
السلطان ابن السلطان احمدشاه قاجار

١٣٣٢

 شکل ١١١

٩-٣-٢-٨ . مهر چهارگوش کالهک دار ١٢٥ (شکل ١١٠) به سجع:

هو اللّه
السلطان احمدشاه قاجار

١٣٣٢

شکل ١١٢
اصل نقش دو مهر شکلهاي ١١١ و ١١٢ در قابي در مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر

ايران وجود دارد که در زير آنها نوشته شده است:
به ميمنت و مبارکي مهِر مهر آثار اعليحضرت اقدس همايون ارواحنا فداه بر حسب
امر مبارک واالحضرت اقدس نـايب السـلطنه دامت شـوکته در تـاريخ شـهر رجب

بارس ئيل ١٣٣٢ بيداقل الساداة سيد ميرزا آقاي حکاک اتمام پذيرفت.

١٢٦. همان٬ سند شماره ٦٦٧٦

٩-٣-٢-٩. مهر چاپي ١٢٦ (شکل ١١٣) به رنگهاي طاليي يا مشکي يا سبز٬ به سجع:

سلطان احمدشاه قاجار
١٣٣٣

شکل ١١٣



١٢٧. «اسناد و مدارک». آينده٬ س ٬٨ ش ٨ (آبان ١٣٦١) ص ٥٣٨ .

٩-٣-٢-١٠. مهر چاپي ١٢٧ (شکل ١١٤) به سجع:

هو الله تعالي شانه
سلطان احمدشاه قاجار

سنه ١٣٣

 شکل ١١٤

١٢٨. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند شماره ٦٦٨٨

٩-٣-٢-١١. مهر چاپي ١٢٨ (شکل ١١٥) به سجع:

هو اللّه تعالي شانه
سلطان احمدشاه

سنه ١٣٣

 شکل ١١٥

١٢٩. همان٬ سند شماره ٦٥٠٩

٩-٣-٢-١٢. سربرگ چاپي ١٢٩ (شکل ١١٦) به سجع:

طهران
سلطان احمدشاه

شهر
١٣٣

شکل ١١٦



١٣٠. مهدي بامداد٬ ج ٬١ ص ٨٩

٩-٣-٢-١٣. مهري ١٣٠ به سجع:
الحمد لله الغني المجيد

چون که ايزد خواست رونق بازيابد ملک و دين
نام سلطان احمد قاجار شد نقش نگين

١٣١. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ اسناد شماره ٦٨٩٠ و ٥٤٤٠ .

٩-٣-٢-١٤. نقش چاپي اج و دو شير و خورشيد٬ به دو شکل ١٣١ (شکـلهاي ١١٧ و
١١٨) و به رنگهاي آبي يا سبز يا طاليي.

 شکل ١١٨

شکل ١١٧

١٣٢. همان٬ ضميمه سند شماره ٥١١٤ق

٩-٣-٢-١٥. کارت چاپي ١٣٢ (شکل ١١٩) با نوشته فارسي و انگليسي:

سلطان احمدشاه
Sultan-Ahmed Shah

شکل ١١٩



٩-٤. محمدحسن ميرزا وليعهد تولد ١٢٧٩ فوت ١٣٢١

١٣٤. همان٬ سند شماره ١٣٣٦٤٤٥. همان٬ سند شماره ٦٦٧٧

٩-٤-١. مهر چهارگوش ١٣٣ (شکل ١٢٠) به سجع:
هوالعزيز
وليعهد
١٣٣٢

 شکل ١٢٠

٩-٤-٢. مهري ١٣٤ (شکل ١٢١) به سجع:

کابينه مخصوص واليت عهد
١٣٣٣

 شکل ١٢١

١٣٥. همان٬ سند شماره ٦٦٧٧

٩-٤-٣. سربرگ چاپي با نقش تاج و شير و خورشيد ١٣٥ (شکل ١٢٢) به رنگ آبي يا
مشکي و به سجع:

کابينه مخصوص واليت عهد نمره دايره مرکزي و اطراف
مورخه ١٣٣ نمره کل
 ضميمه

شکل ١٢٢



١٣٧. همان٬ سند شماره ١٣٦٥٩٤٦. همان٬ ضميمه سند شماره ٦٦٧٧

٩-٤-٤. سربرگ چاپي روي پاکت با نقش تاج ١٣٦ (شکل ١٢٣) به سجع:

دفتر مخصوص واليت عهد

شکل ١٢٣

٩-٤-٥ . سربرگ چاپي با نقش تاج و شير و خـورشيد ١٣٧ (شکـل ١٢٤)٬ بـه رنگـهاي
طاليي يا مشکي و به سجع:

واليت عهد

شکل ١٢٤

٩-٤-٦. سربرگ چاپي با نقش تاج و شير و خورشيد به رنگ طاليي يـا مشکـي و بـه

١٣٨. مجموعه اسناد شخصي آقاي محمود علمي

سجع ١٣٨ :
 رقم مبارک

کابينه مخصوص واليت عهد عظمي
مورخه ١٣٣

 نمره

١٣٩. همان

٩-٤-٧. سربرگ چاپي با نقش تاج و شير و خورشيد به رنگ آبي و به سجع ١٣٩ :
مورخه نمره

واليت عهد



١٤١. همان١٤٠. همان

٩-٤-٨ . سربرگ چاپي با نقش تاج و شير و خورشيد به رنگ آبي و به سجع ١٤٠ :
نمره مورخه

کابينه واليت عهد

٩-٤-٩. سربرگ چاپي با نقش تاج به رنگ آبي و به سجع ١٤١ :
کابينه مخصوص واليت عهد

مورخه ١٣٣
 نمره

١٤٣. همان١٤٢. همان

٩-٤-١٠. سربرگ چاپي با نقش تاج و شير و خورشيد به رنگ آبي و به سجع ١٤٢ :
نمره

مورخه ١٣٣
کابينه مخصوص واليت عهد

٩-٤-١١. سربرگ چاپي با نقش تاج و شير و خورشيد به رنگ مشکي و به سجع ١٤٣ :
نمره کل صادره

کارتون کابينه واليت عهد محل مخاطب
دوسيه ضميمه

نمره قبل اسم نويسنده
بتاريخ شهر ١٣٣٤ هجري قمري

١٤٤. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ ضميمه سند شماره ٦٦٧٣

٩-٤-١٢. سربرگ چاپي روي پاکت با نقش تاج و شير و خورشيد ١٤٤ (شکل ١٢٥) به
سجع:

کابينه مخصوص واليت عهد

شکل ١٢٥




