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داران فیروزبهرامنام
ــه  نـام  ــت براي افرادي کـه زمانی در این مدرسـ درس نامخوشداران فیروزبهرام عنوانی اسـ
اند و در گستره ملی یا و یا سـالیانی را در این آموزشـگاه خدمت کرده  اندخواندهدرساند، داده
المللی نامی آشنا دارند.بین

ــماره از   ــتین ش ــتان ماندگار فیروزبهرام را با  هاينامهویژهنخس ــتان و هنرس نامداران دبیرس
رام بهفیروزبنیانکنیم که فیروزبهرام، ارباب کیخسرو شاهرخ، آغاز میگذاربنیانسـرگذشـت   

آید.در مقابل خدمات دیگرش چندان به چشم نمی
ي نیز بسیارهاينانوشتهو چنانچه پیداست اندنوشتهدرباره ارباب کیخسـرو شاهرخ بسیار  

همچنان باقی ســت. کافی ســت تنها نگاهی به فهرســت خدمات او بیندازیم تا این ادعا را باور 
خدمات ارزنده، متنوع، فراوان و همهبا اینکنیم و بپذیریم که به قولی، ارباب کیخسرو شاهرخ 

نصوب به وزارت ماشزندگیزمان هايدولتحداقل در یکی از اًحتمزرتشـتی نبود  اگر،مؤثر
، گرچه بدون مقام وزارت هم کار چندین وزیر و وزارتخانه را انجام داده است.شدمی

خدمات ارباب کیخسرو شاهرخ:ترینمهمفهرست 
با حداقل هزینهاحمدشاهگذاريتاجسرپرستی -
، هایانگلیسبا پیشـی گرفتن بر  شـد در تهران، موفقییدتیفوو شـیوع سـالی قحطدر دوره -

دهد.دولت تحویلبراي توزیع بین مردم به خریداري کند و احمدشاه ار گندم از خروصدیک
.مدرسه در کرمان ساخت1283،7تا پیش از -
فرهنگی در شهر کرمانخدمتده سالو به سبب1283مدال ستاره هند در سال -
مدرسه در تهران6، ساخت 1292تا 1286از-
خورشیدي1286انجمن زرتشتیان در گذاربنیان-
سال20به مدت ، مدیریت شرکت سهامی تلفن-
خورشیدي1296ساخت آتشکده زرتشتیان تهران در سال -
خورشیدي1302در سال ،کتابخانه مجلس،رسمی کشورکتابخانهترینقدیمیگذاربنیان-
مجلسرئیس اداره مباشرت-
سرپرست چاپخانه مجلس-
مجلسموزه گذاربنیان-
با حداقل هزینهپهلويرضاشاهگذاريتاججشن سرپرستی-
سراسريآهنراهنظارت بر احداث -
37ادامه در صفحه1311دبیرستان فیروزبهرام در سال گذاربنیان-
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ارباب کیخسرو شاهرخسرگذشت 
فیروزبهرامریاضی دبیر فیزیک وبوذرجمهر پرخیده

از پسورانیاانیزرتشتیو فرهنگیمل،یاسـ یسـ يهاچهرهنیرگزارتریشـاهرخ از تاث خسـرو یک
رماهیتازدهمیخیدر تار-تا کشـــته شـــدنش یملياز دوره دوم مجلس شـــوراد،یارباب جمشـــ

حکومت يبرقرارمشــروطه وبانانیپشــتبوده اسـت. او از  انیزرتشــتندهینما-يدیخورشـ 1311
ــياریاقانون بود و ب ــتيآزادگریو ددیارباب جمش ازنظرو هم يمادازلحاظهم ،یخواهان زرتش

خواهان بود.مجاهدت در کنار مشروطه

ارباب جمشید جمشیدیان

اصل و نسب منجمو باتاجر ياخانوادهدر زاده شدن در کرمان،
يدیخورش1254ماه ریت7خی: در تارکندیونسب خود اشاره مو اصلشیبه زاشیهاادداشـت یدر 

دختر خسرو سندل بود. پدر روزهیآمد. پدرش شاهرخ، فرزند اسکندر و مادرش فایدر کرمان به دن
دستهمکرد و در نجوم یتجارت مخسـرو یاو درگذشـت. شـاهرخ، پدر ک  شیاز زاشیپخسـرو یک

.دیرسیمهیدوره صفويهااش به منجميداشت. جد پدر
پدرشان به نام مالمرزبان (او يپسـرعمو که ياخانهرسـتم، در مکتب ترشبزرگو برادر خسـرو یک

ــیسهم از منجمان زمان خود بود) در کرمان  این .آموزندیرا مییابتداهاي، درسکرده بودتأسـ
کند. رستم یخودش ازدواج مپسرعمويرسند، مادرشان با یم14و12به سن کهیهنگامبرادران 
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د. رونیمگرشانیديعموشیکنند و به تهران پیکوچکشان را در کرمان ترك منهخاخسـرو یو ک
خوانند.یها در تهران درس مییکایسال در مدرسه آمر4دو برادر، 

پردازد.یمهم ها به کارییکایآمرمارستانیدر ب،در کنار درس خواندنخسرویک
اسیبه کلکشنبهیيروزها،هاییکایدر مدرسه آمریدر خاطرات خود آورده است: در جوانخسرویک

از يروزشمارکی.کردهیمسیتدرهاآنيبرارایحیمسنیاصول دشیشـدند و کش یسـپرده م 
به نام یمراسـم، شخص نیروند. در بیبه مدرسـه م »یعشـاء ربان «دنیديمسـلمان برا نویروحان

را خسرویبه نام کيپس از مراسم، پسر.منسـوب حاج ابوجعفر مال) حضـور داشـت   (ییحیخ یشـ 
نیاز دیاســت، ولی: زرتشــتدیگویمخســرویک،پرســدیاو منی؛ از دفرورفتهکه در فکر ندیبیم

ر : بهتدیگویمخیگرفته اســت. شــادیيادیزيزهایچیحیمســنیداند. از دینميزیچیزرتشــت
ــت تو برو ــتینیدنیخودت را که اولنیو دياس ــت،یدر دنیکتاپرس ــیمطالعه کناس ه بخی. ش

ک،ینتارگفک،ینشهیاند«اصول خود را با سه دستور ساده و کامل:یزرتشتنید:دیگویمخسرویک
ز ایحیو مسیمیمثل کلگریديهانیديهااعالم داشـته و اغلب آموزش انیبه جهان،»کیکردارن

ارد، دینیچون مطالعات دی: او مسلمان است، ولدیگویمییحیخی. شـ شـده گرفتهیزرتشـت نید
نیاصـول د گریآموز داو و چند دانشيبرایو مدتدیاو بگويرا برایزرتشـت نیتواند اصـول د یم

یگذارد و نقطه عطفیمجايبهيادیزتأثیرخســـرویکند. ســـخنان او در کیمانیرا بیزرتشـــت
جلس مندهیبعدها چند دوره نماییحیخیکه شسدینویمخسرویاو. کندهیآیزندگيشـود برا یم
فرستد.یرا فراموش نکرده و به روان او درود مییحیخیشيهاهیگاه توصچیهشود. اویم

یسالگ18گردد. در یبه تهران برميماریسال بعد به علت بکیرود و یمئیبه بمبیسالگ16در
دختر بوده است. دو پسرش 4پسـر و  7ازدواج نیکند. حاصـل ا یازدواج میفرهمدادیکرروزهیبا ف

بوده، به اصرار ياکردهلیبه نام شـاهرخ، که جوان تحصـ  گرشیپسـر د کیو رندیمیمیدر کودک
رازیشدرراهیشود. ولیعازم اروپا م»پرنسس ارفع«به نام یبا شخصیعالالتیتحصيبراخودش

بهروخسیکگریشـود. پسـران د  یها کشـته م ییقشـقا ریدر حمله به کاروانش، با تیناامنلیدلبه
ــاهيهانام ــاهافالتون، منوچهر، ش ــر نیهما و پرو،سیبهمن و دخترانش فرنگبهرام، ش بودند.همس
ــال با خانم کتاخســرویکند و کیفوت ميپس از چندروزهیبه نام فخســرویک ونیپس از چند س

شود.یموشیو داردونیفريهابه نامگریو از او صاحب دو فرزند دکردهازدواجقباد 
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کرماندر همدرسيگزارانیبن
يهاگزار مدرســهانیآن جمله بنآورد. ازیمدیپداریبســيهایآبادان-کرمان-زادگاه خودشدر

و به همت و تالش یزرتشتشانیراندیخیمدارس با کمک مالنیاسـت. ا مان بودهدر کريمتعدد
است.شدهساختهخسرویارباب ک
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انیساخت آتشکده زرتشت
ــرویکرزایم ــکده   11همرويخس ــاخت آتش ــال در کرمان خدمت کرد و بعد به تهران آمد. س س

رسد. یبه انجام مماننديیاو در تهران است که با تالش و پشتکار بيکارهانیاز نخستانیزرتشت
ــاختن آدريکند: برایمادیچنیندر خاطراتش از آن ــکالت زانیس کهاینازجملهبود؛ ادتریمش

شود.یميهم بود که از ذکر آن خودداريگریشد و مشکالت دیمادتریمخارج آن ز
از شادروان مهربان خداداد نیچناستمداد شد و همو کاشانکرمان زد،یتهران، انیاز زرتشتناچار

ی. مبالغ کافدیرا بنماانیمسـاعدت زرتشت ها مسـافرت و جلب  شـهرسـتان  مهر تقاضـا شـد که به   
کمک هم یمهربان کرماندیجمشــنیو همچنانیپارســتیپنجایپارســعالوهبهشــد و يگردآور

در کنار آن ساخته شد.رجیو مدرسه دخترانه اانیآدر،يدیخورش1296کردند و باالخره در سال 
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دبیرستان فیروزبهرامساخت
ــال  ــ1310در س ــ»یکاجیبیجبهرام«يدیخورش بزرگوار هم نیهند، به تهران آمد. اانیاز پارس

در ،اوللالملبینبه هنگام برگشت از انگلستان و جنگ ،التیتحصانیداشت که پس از پايپسر
بود.شدهغرق،يدیخورش1295در سال ،اشیاثر اصابت اژدر به کشت

ــرویارباب کيپس از گفتگوها ــنی، ایجو بهرامخسـ ــاختمان يبرایمبلغشیراندیخیپارسـ سـ
ارت در زمان وزروزبهرامیمدرسه فيبناسنگ.اهدا کردانیبه انجمن زرتشتروزبهرامیفرستانیدب
افتتاح شد.يدیخورش1311گذاشته شد و در سال تیهدارالملکین
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ساخت دبیرستان انوشیروان دادگر
رترپویریجریکه اردشیدختران ساخته شود. در مسافرتيهم برایقرار شد مدرسه بزرگازآنپس

ــتان  ــیسيبرا» تاتایبامجییراتن با«بانود، ازکربه هندوس ــتانیدبتأس ــارس يدخترانه تقاض
مساعدت کرد.

با بانو تاتا مذاکره و موافقت او را جلب کرد. خانم راتن پورتر،یریجریاردشوسیلهبهخسرویارباب ک
ــایبامجییبـا  ــرو،یارباب کيتاتا، به دنبال تقاضـ ــتخسـ ه کیتهران و مذاکراتانیانجمن زرتشـ

نیاپدرامد. مدرســه دخترانه به نکرکرده بود، مخارج ســاختمان را تعهد و پرداخت یرجیاردشــ
شد.دهینام» دادگرروانیانوش«به نام ،تاتاروانیانوش، کوکارینيبانو

آرامگاه قصرفیروزهساخت
را ازهینصف بقجات رضـاشـاه را نصف به پول خود و  از خالصـه یقسـمت ان،یآرامگاه زرتشـت يبرا

کند.یمیخرد و آن را وقف جامعه زرتشتیمردم ميهاکمک
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هاي اربابکتاب
را در مجلس نویسیسرهیداشـت. فارسـ  يادیجامعه توجه زیفرهنگلیبه مسـا خسـرو یارباب ک

يهابرد. دو کتاب به نامیسینویفارسسويبهدر مجلس را ينگاربود که نامهیاز کسانرواج داد و
ننخستیها از کتابنیانوشـت. »یسـن یفروغ مزد«سـره) و  ی(به فارسـ »یسـن یمزدنییآنهییآ«

د.کنیمانیو بریزرتشت را تفساشويهاشهیاندیعلمطوربه،یکه به فارساستییهاکتاب

انجمن زرتشتیانبنیاد 
ــ در زمان ییبمبانیزرتشتهیریدوم انجمن خندهینما،صـاحب خانخسـرو یبار کنینخسـت  ــــ ــ

انجمن «ها به نام انجمننینهاد. اانیکرمان را بنزد،یتهران، يهاــــــــ انجمن شــاهناصــرالدین
ر شاه قاجانیانجام داد. مظفرالدیکالنتر خدماتارینیهم ارباب دیمدتشـدند. میدهینام»يناصـر 

کالنتر به ارینیخدمات دواســطهبهرا صــادر کرد و تیفرمان مشــروطيدیخورشــ1285ســال رد
داد.»انیالفارسنیام«به او لقب ان،یزرتشت

ــت ارباب د ــت ارباب کارینیپس از درگذش ــرویتا بازگش يهاانجمنیاز کرمان به تهران، مدتخس
، سانمؤسدر مجلس رانیایاساسانونقبیبود. پس از تصولیو کرمان تعطزدیتهران، انیزرتشت

سال درخسرویشود. ارباب کلیدوباره تشکزدیتهران، کرمان و انیزرتشتيهاانجمنالزم بود که 
و آوردگرد همخلوت ریمشيساکن تهران را در کاروانسراانیاز زرتشتياعده،يدیخورش1286

ــال مدت دوينفر برا12 ــاعنوانبهس ــتياعض ــتانتخاب وانتهرانیانجمن زرتش دوره نینخس
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د و انتخاب شانیانجمن زرتشتسییرعنوانبهخسرویداد. ارباب کلیتشکیرسمطوربهانجمن را 
انجمن را به عهده داشت.استیریزندگانیتا پا
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خدمات ارباب کیخسرو در مجلس
داران واز بانک،انیدیجمشدیارباب جمشـ ،یمليدر مجلس شـورا انیزرتشـت ندهینمانینخسـت 

خواهان که به مشروطهیفراوانيهاداشـت و با کمک رانیکه در ابانفوذيبود. او رانیتجار بزرگ ا
ياهنیدگریدکهدرصورتیفراهم کند، یندگینمایکرسکیانیزرتشـت يکرده بود، توانسـت برا 

در مجلس نداشتند.ياندهینمایرسم
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ــکههنگامیدوره اول مجلس، در به مجلس برد ياحهیمجلس بود، دولت الندهینمادیارباب جمش
»الحقوق هستند.يمصـوبه مجلس همه مسـلمانان مسـاو   نیدر مقابل قوان«که در آن نوشـته بود: 

بود، اعتراض کرد و دیکه کارمند ارباب جمشــخســرویها چاپ شــد، کدر روزنامهحهیالنیایوقت
هستند و از يحقوق مساويمصوبه مجلس دارانیدر مقابل قوانانیرانینوشت که: همه اياحهیال

ریاو سسییو نواب رسییر،السلطنهاحتشـام را به نظریاصـالح حهیبرند و الیبهره منیآن قوان
ند و مجلس رفتندگانیو نماسییرشیپانیاز زرتشــتياعدهاتفاقبهمجلس رســاند و ندگانینما

مجلس برسانند و در قانون منظور بیرا به تصـو در این قانونموفق شـدند که اصـالحات  باالخره
.ندینما

شاه را که مجلس را به توپ یموفق شد محمدعليدیخورشـ 1287در سـال  یمليمجلس شـورا 
خسرویدوره ارباب کنیدر ابسته بود، از سلطنت خلع کند. انتخابات دوره دوم مجلس برگزار شد و 

شد.دهیبرگزانیزرتشتیندگیبه نما
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مشخص شده است.50با شماره شاهرخدر این عکس ارباب کیخسرو

اتفاقبهشاهرخ خسرویبود. کموردبحثکشور در مجلس یقانون مدن،يدیخورشـ 1312در سـال  
ــده بودند)ندهینمايدوره تازه دارانی(که از اانیهودیارامنه و ندگانینما ــنهادیپ،ش کردند کهش

ــند قواندادگاه ــاوت موظف باشـ رثارا در موارد ازدواج، طالق وهاآنیمذهبنیها به هنگام قضـ
مورد موافقتشنهادیپنیااتی. کلندیصادر نمارأيهاآنهیکنند و بر اسـاس احوال شخص تیرعا

ــتیبایمیقرار گرفت، ول ــته، منظم و برایقانوننیموازس ــوينوش ــود. ارباب بیتص ــتاده ش فرس
نکرد؛ افتیدریپاســخیکرمان نوشــت، ولزد،یيهامورد به انجمننیرا در اییهانامهخســرویک
میو تقدهیماده ته77شـــامل یســـینوشیپ،قابل دســـترسمطالبيو از رو،چندروزهناچاربه

مشورت و يدادگســترریوز،محسـن صـدر  يبا آقازمانهمد و کرشـهرها  انیزرتشـت يهاانجمن
يوتقنصــراله دیفرزند حاج ســنیالدجماليو آقايدادگســترریوز،يدفترنیبا دکتر متســپس

ــاوره نمود و اصـــالحاتزیتمیعالوانیدیعالهشـــعبسیی) ريخواَ( را منظور و باالخره به یمشـ
رساند.یمجلس مبیتصو
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)6مشخص شده است.( سید حسن مدرس شماره 17با شماره در این عکس ارباب کیخسرو شاهرخ 

نفر سوم از سمت راست ارباب کیخسرو شاهرخ و نفر ششم سید حسن مدرس
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)67مشخص شده است.( سید حسن مدرس شماره 65در این عکس ارباب کیخسرو شاهرخ با شماره 



19

مشخص شده است.52در این عکس ارباب کیخسرو شاهرخ با شماره 

)6مشخص شده است.( سید حسن مدرس شماره 69در این عکس ارباب کیخسرو شاهرخ با شماره 
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) 77نفر اول از سمت چپ (شماره در ردیف اول از باالدر این عکس ارباب کیخسرو شاهرخ
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دهی شرکت تلفنسامان
داشت و يوضـع بد رانیکل تلفن ایشـرکت سـهام  ،اول و دوره دوم مجلسدورهمیاندر فاصـله  

اب ، ارب)محاسب الممالک(یبانیشاز طرف محمود طیشرانیدر انداشت.یمنطقيادارالتیتشک
کار يدیخورش1295از سال خسرویشرکت تلفن انتخاب شد. ارباب کمدیرعاملعنوانبهخسرویک

مستخدم داشت و دفتر و کیانباردار و کی،حسابدارکیکه فقط ياادارهيآغاز کرد و براراخود
برقرار کرد.یمنظميادارالتینداشت، تشکیوکتاب منظمحساب
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خورشیدي1297و 1296هايسالقحطی 
هم اوضــاع به رانیاز صــربســتان شــروع شــد. در ا ش،یاترعهدیپس از ترور ول،اولیجهانجنگ

داد. يرویملياتفاق در شش سال فترت مجلس شورانیشـد. ا یو کشـور دچار قحط ریختهم
بود.ییداراریوزرالدولهیالدوله بود. حسن مشحسن وثوقهنگامنیدر اریوزنخست
ردیپذیاو هم م.دهدبتا به وضع گندم و غالت سروسامان اهدخویمکیخسرواز اربابریوزنخست

،يدیخورش1297دهد. در سال یاستعفا ممسؤولینيعدم همکارواسطهبهیدر مدت کوتاهیول
فا زمان استعنیالدوله در اوثوقیول.کندیرا قبول ممسؤولیتدوباره ،الدولهاصرار وثوقواسـطه به
غالت ،از مجدالدوله و سردار کلخسرویشود. ارباب کیمریوزالممالک نخسـت یدهد و مسـتوف یم
هم در تهران دییفویبودند، تیمردم در ســخت گران شــده بود.یلیخرد. در بازار آزاد گندم خیم
کند.یداشت. ارباب ناچار به او مراجعه میهنگام انبار گندم بزرگنیدر ااحمدشاهبود.افتهیوعیش

ــاه  ارباب یول.کندیميگزارمتیتومان ق100-90حدود يگندم انبار خود را خرواراحمـدشـ
ــاهاز ادیالتماس زو خواهش وزحمتبه ــاه يایرعايعنوان که گندم را برانیبه ااحمدشـ پادشـ
نیکند. در ایميداریارزان خریمتیبه قخودش، باالخره انبار گندم شــاهزاده رايبراخرد، نه یم

الدوله و بعد از او ممتازالدوله ــ استعفا حاج محتشم،ياریاسفندــــ مانند  ییداراریموقع چند وز
اگر ارباب زرتشتی نبود، در آن زمان وزیر شده بود.تردید بیدادند.

شد. بعد او هم استعفا داد ووزیرنخستالدوله نیهم استعفا داد و عریوزنخست،الممالکیمسـتوف 
يه براکیگندميحاضر نبود براخسرویارباب کیشد. ولریوزنخستياریالسلطنه بختصـمصـام  
مدمرياستعفا، باالخره گندم را برااو پس از چند بارزد.شـود، مبلغ گران بپردا یميداریمردم خر

داده و پایانالســلطنه کار را و ســرانجام در زمان صــمصــامدیتومان نخر5/37يخروارازشــتریب
دهد.یاستعفا م
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احمدشاهتاجگذاري 
ياز بزرگان براياعده. کنديگذارتوانست تاجیسـاله شد و م 18رزایسـلطان احمد م کههنگامی

ــم تاجيبرگزار ــدند، ولمأموراش يگذارمراس ــتیبهکدامهیچیش . بعد از برنیامدنداز عهده درس
تاخواست کیخسرواز ارباباحمدشاهخود ،يگذارمراسـم تاج يدر برگزاریدرپیپيهاشـکسـت  

ا شود تاق نصرت بر پیس،يگذار. بنا بود به مناسـبت بر تخت نشستن و تاج ردیکار را به عهده بگ
مجلس قسم خورد. ندگانیبه تهران آمد و در مقابل نمايگذارتاجيشود. شاه برایچراغانشهرو

ابحسرتمراسم، از ارباب صويامضا کند. پس از برگزارتادهد ینامه را به او ممسقخسرویارباب ک
گفت دیحساب را دصـورت یوقتریوزتومان خرج کرده. نخسـت 12600ت فقط خواسـتند و او گف 

ــا گمانبی ــده، ش ــتباه ش ــده. ارباب ک126000دیاش ــرویتومان خرج ش همان ریخ،دیگویمخس
الدوله و محتشمریوزدو روز بعد نخست:سدینویام. ارباب در خاطراتش متومان خرج کرده12600

را ابالغ ریزوو نخسترفتند، تشکر شاه مالقاتشمراسم بودند به يبرگزارتهیدر کمهکياریاسفند
یو فرمان به او بدهند، ولیکدرجهمدال کیانگشتر الماس، کیکردند و خواستند به دستور شاه 

خود را انجام داده و انگشــتر و مدال و فرمان را هم قبول فهیفقط وظ،نکردهیکار مهمدیگویاو م
کند.ینم
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ساختن آرامگاه فردوسی
ــال در ــ1305سـ ــافتنیيبرایانجمن آثار مل،يدیخورشـ ــاختن آرامگاه فردوسـ یمقبره و سـ

ــت ــود. کمیمکاربهدس ــیش ــکنیايبرایونیس ــو بودند:  لیکار تش ــد که چهار نفر در آن عض ش
سروخی. ارباب کيگدار فرانسوویهرتسفلد آلمانخسـرو، یکاربابر،یوزنخسـت ،یفروغیمحمدعل

ه بیرا در قبرســتان عمومی: فردوســدیگویمیکافقاتیو پس از تحقدرویمتوس)خراســان (به 
ــپرد  باغ «نـد و او هم در باغ متعلق به پدرش به نام  ادنـد و جنـازه او را بـه دخترش د   اهخـاك نسـ

جسد را دفن کرده است.» مقاممیقا
یفردوسآرامگاه يبراياخواهند نقشهیاز هرتسـفلد و گدار م ،یمحل دفن فردوسـ افتنیپس از 

کند ده هزار تومان از طرف یمشــنهادیپخســرویمخارج آرامگاه، ارباب کيبرانیچنبکشــند و هم
شهقکنند. نهیتهيرا از التارهیجمع شده، بپردازند و بقندگانیکه از حقوق نماییهاییجوصـرفه 

ــکل م یمهیتهرا ابتدا گدار ــاخت دچار مش ــتاد یکند که در س ــود و ارباب از اس ــه لرش زاده نقش
. ردیپذیبنا را منیســـاختن امســـؤولیتخســـروی. ارباب کردیگیقرار مموردقبولخواهد که یم

و دوبیاز مخارج واقعشتریاغلب بد و ب،دادندیکه میصـورت مخارج ویژهبهو گرانیکنترل کار د
ریوزشاه، نخسترضـا ،یمشـکل بود. هنگام جشـن هزاره فردوسـ   عدم قبول آن سـخت و ایقبول 
حضور داشتند و يکشوريهاتیشخصترینبزرگو یانجمن آثار مليذکاءالملک)، اعضا(یفروغ

تشکر کردند.خسرویاز زحمات ارباب ک

.کندرا تداعی میپاسارگاددر آرامگاه کوروش بزرگهیأت کلی بنا 
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ارباب کیخسرو شاهرخ بانی آرامگاه فردوسی به همراه حسین لرزاده معمار آرامگاه
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نمایی از آرامگاه فردوسی که به وسیله زنده یاد هوشنگ سیحون ( پدر معماري نوین ایران ) 
شد.بازسازي1347در سال 
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گزاري کتابخانه مجلس شوراي ملیدبنیا
ــرح خدمات ارباب ک ــرویش ــوراخس ــتیو ریمليدر مجلس ش ــال اس ــرت مجلس که تا س مباش

او خدماتویژهبهنوشت، یدرباره آن کتابدیمفصل است و بااریادامه داشت، بسيدیخورش1319
است.توجهقابلدر مورد توسعه ساختمان مجلس و توسعه کتابخانه مجلس 

نصراله دیجلد کتاب بود. در دوره دوم به کوشـش حاج سـ  51يمجلس در دوره اول داراکتابخانه
ــ رزایجلـد کتـاب از طرف م  202،يتقو ــد. بعد آقا   نیعبـدالحسـ يجلوه بـه کتـابخـانه اهدا شـ

به کتابخانه مجلس اهدا کرد. گریديهابه زبانویفارســـيهاجلد کتاب1090،مخبرالســـلطنه
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ــپس  ــد و تعداد کتابيداریخرگریدبجلد کتا50س ــد. در دوره دوم 1394ها به ش جلد بالغ ش
کرديگزارهیرا در مجلس پايااصول مدرن روز کتابخانهيروخسرویارباب ک،یمليمجلس شورا
برجاست.پازیکه اکنون ن

ارباب کیخسرو شاهرخنمایی از کتابخانه مجلس در دوران 
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سرانجام کار ارباب
یمدرســه و معلمتیریمد،بعد از مدرســه رفتن،... حرفه من«:ســدینویدر خاطرات خود مارباب

مجلس ویندگیو ســپس نمايریو ســردبيریســمت دب،دیبوده و بعد در تجارتخانه ارباب جمشـ 
در اوالًمفرط من لینداشـــتم. مچیخود عشـــق و عالقه به تجارت هیدر زندگان...شـــرکت تلفن

ثیو از حيادارکاربیترت،یو انجام خدمات عموماستیسثانیاًمدارس تأسیسخدمت معارف و 
منظور (روزبهرامیفکه در قســمت چنان.امدادهیرجحان مگریدزیعمل فالحت را بر هر چ،شــغل

م خوديکه بدبختانه برا،آبادو هاشمدآبادی) و سـع ؛ در جنوب فرودگاه مهرآباداسـت روزبهرامیده ف
»شده...مثلالپرداختم که ضربیبه آبادانيطور،نماند

و قدرت و آیدبرمیخوبیبهبوده اشموردعالقهکه ییاز عهده همه کارهاراستیبهخسـرو یارباب ک
.بودزیانگو به سرانجام رساندن کارها شگفتتیریمداو درییتوانا

تیریاز عهده مدیشد و کسیکه کار لنگ مهرجاییدوره قاجار و آغاز دوره رضـاشاه در  انیدر پا
یزگیو پاکدرســتیبهســپردند و کار یمخســرویآمد، کار را به ارباب کینمبرکاربريپیشقاطع و
ــد.یتمـام م  ــشـ کرد، بلکه ینمافتیدريناریو دیوجهتنهانهخدمات، ارباب نیاز اياریدر بسـ
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مرا احضار و امر فرمودند یشمس1309در نهم آذر حضرتیاعل: «... نویسدمیشـد.  یمتضـرر هم م 
ــتیر ــم و بعد  نظارت راهاس ــته باش ــوئد را یعقد قرارداد تجارتمأموریتآهن را بر عهده داش با س

مان توهزار76ب یقرامدد معاش نگرفتم و حتایحقوق عنوانبهيناریدماههپانزدهنیادر.دادند
»متضرر شدم...

کنــد! در زمــان جنــگ ی، رضاشــاه دســتور قتــل او را صــادر مــهــاازخودگذشــتگینیــبــا همــه ا
هـم برخـوردار   ییبـاال اریبسـ انیـ بهـرام) کـه از قـدرت ب   هشـا اربـاب ( از پسران یکیدوم، یجهان

کتــاتور یپــردازد و او را دیاز رضاشــاه مـ بـه بــدگویی کلــن) ویــراد(یخـارج يوهــایبـوده، در راد 
کـار بـا شـدت    یدهـد، ولـ  یرضاشـاه بـه اربـاب تـذکر مـ     بـار نینامـد. چنـد  یو خائن به وطن مـ 

نیـ اچراکـه کنـد،  یمـ نیخشـمگ اریموضـوع شـاه را بسـ   نیـ شود. ایچنان دنبال مهميشتریب
يمــردم را بــراشیپرشــنونده بــوده و پســر اربــاب، در گفتارهــااریبســانیــرانیاانیــبرنامــه در م

.ردیگیکرده است. رضاشاه هم از پدر انتقام میمکیرضاشاه تحريکتاتوریدعلیهامیق

کردبهرام یکی از پسران ارباب کیخسرو که در رادیو کلن از رضاشاه بدگویی میشاه
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مووسس ،يشرکت داشته، عباس مسعودیجشـن عروس کیکه ارباب در رماهیتازدهمیشـب  در
ــدا م    ــانرونیکه در بدیگویکند و به او میروزنـامـه اطالعـات، ارباب را صـ دارند با او کار یکسـ

انیشتزرتندهینمانیآخر،بوذرجمهر مهردکتر. نگارنده با دکتر بوذرجمهر مهريگفتگويبر مبنا(
ها کارگزار و مهربان مهر ســالاســت.بوده اســت. او فرزند مهربان مهریمليدر مجلس شــورا

بوده. هیکرده و با ارباب همســایدر مجلس کار مخســروینظر ارباب کریحســابدار مجلس بوده و ز
نلفبه مهربان مهر تشود، همسر ارباب، اولینميشـب خبر روقتیداز ارباب تا یوقتکهطوريبه
خارج شـــدن از). ارباب پس ازدیگویشــود و او شــرح را م  یمایزند و از او مکان ارباب را جویم

شود و جسدش را صبح یکشته ميپزشک احمديبا آمپول هواایگوگردد ویبرنمگرید،مراسـم 
خ مرد تاریاین بزرگقتلیکنند و چگونگیمدایکاخ پابانیـ در خ،اشخـانـه  یکیروز بعـد در نزد 

ماند.یممهرسربهعاصر ایرانم



34

.مراجعه شود» خاطرات ارباب کیخسرو«براي آگاهی بیشتر به کتاب 
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2صفحه ادامه از 
فردوسیشناسایی آرامگاه کشف وبرايرئیس گروهی -
فردوسیآرامگاهگذاربنیان-
1313در سال فردوسیمراسم هزارهبرگزاريکنندههماهنگمسئول -
)آثار و مفاخر فرهنگیانجمن(ملیان انجمن آثارگذاربنیانیکی از -
آینه آیین مزدیسنی و فروغ مزدیسنیهايکتابنگارش -
آرامگاه زرتشتیان تهران)تهران (آرامگاه قصر فیروزه گذاربنیان-
در مجلسمذهبی هاياقلیتاحوال شخصیه عامل اصلی به تصویب رساندن-
1319تا 1288در مجلس از سال، نماینده زرتشتیان30دوره، دوازده-
ساسانیسلسله نامه: بهرام گور، پادشاه-

نیز در خیابان جمهوري به نام ارباب کیخسرو ايکوچهچندین سال پیش یتاًنهاهاسالپس از 
.اندکردهنصبشد و تندیسی از او در سالن مطالعه مجلس گذارينامشاهرخ 

نهاآپیوستگانووابستگانبساچهوفیروزبهرامآموزاندانشو،پرسنل،دبیرانمدیرانتمامیازبدینوسیله
.شودمیاستقبالفیروزبهرامداراننامنامهویژهباهمفکريوهمکاريبرايکنونتاگذشتهاز

جاویدمنوچهر: مسئولمدیر
فریدونیکامران: هاعکسوسردبیر
گوهريکاویانیاردشیر: بنديصفحهمسئول

پرخیدههمکاران این شماره : بوذرجمهر
.دهیدارایهwordمحیطدرشدهتایپراخودهاينوشتهخواهشمندیم

.نیستفیروزبهرامداراننامنامهویژهدیدگاههانوشتههمه
.استآزادهانوشتهویرایشدرفیروزبهرامداراننامنامهویژه
.استآزادآننامآوردنبافیروزبهرامداراننامنامهویژههاينوشتهچاپ

:استفیروزبهرامنشانیهمانفیروزبهرامداراننامنامهویژهنشانی
2پالك-خانکوچکمیرزاخیابانجمهوريخیابان
66740118-66713684-66702101: فیروزبهرامتماسهايشماره
66719592: گیرپیاموتلفکسشماره
است دیدنآمادهفیروزبهرامسایتوبرويبرPDFفرمتبافقطاکنونهمفیروزبهرامداراننامنامهویژه: توجه
www.firoozbahram.ir: فیروزبهرامسایتوبنشانی

E-mailفیروزبهرام :Info@firoozbahram.ir
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