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 خالصه

فرمان اعطاى يک قطعه نشان 

درجه اول سرتيپى و يک 

رشته حمايل مخصوص به 

ميرزا ابراهيم خان دکتر با 

امضاء مظفر الدين شاه و به 

 .تصويب امين السلطان

  فرمان نوع سند

مقوله 

 سند
  فرامين و رقمها

 نستعليق خط

محل 

 نگهداری
Sazman-i asnad-i 
milli (Tihran)  

 انتشار

شهرستانى، سيد حسن، جلوه 

هاى هنر ايرانى در اسناد 

سازمان اسناد : تهران. ملى

  ۳۱۲. ۰۲0۰ملى، 

ی بوجود مقدّس سلطانی مزيّن گشته اعليحضرت همايون ما نيز بشکرانه اين از آنروز که بتقدير قادر متعال تاج و تخت جهانبان

منظور نظر آفتاب اثر خسروانه و مکنون ضمير عدالت پرور ملوکانه فرموده ايم که هر يک از  واهبمواهب و سپاسداری ايزد 

خدمات پيراسته کردند و بارتفاع مدارج و  بحليهبزيور کماالت آراسته و  سنيّهچاکران دولت ابد مدّت عليّه و خانزادان سيّده 

جناب جاللتماب خانزاد آستان سپهرقباب ميرزا ارتقاء معارج آنها مرحمتی شاهانه مبذول فرمائيم مصداق اينمقال شاهد احوال 

تکميل  ابراهيمخان دکتر است که سالها در تحصيل فنون علميّه رنجها برده در داخله و خارجه متحمل زحمات شاقّه شده تا به

آن نايل گشته وجود فدويّت نمود خود را مهيّای خدمتگذاری و جان نثاری داشته و با کمال درجات کماليّه چنديست در دربار 

و اعالم عالئم خرسندی خاطر  کامالنهگردون مدار همايونی مشغول خدمت و تقديم شرايط عبوديت است محض اظهار مراحم 

ب مستطاب اشرف امجد اسعد ارفع امنع ميرزا علی اصغر خان امين السلطان اتابک جنابتصويب  خدايوانه  خورشيد مآثر

اعظم قامت قابليّت او را باعطای يک قطعه نشان ذی شان از درجه اوّل سرتيپی و يک رشته حمايل مخصوص آندرجه مباهی 

خدمتگذار باشد مقرر واری و استظهار فرموديم که آويزه پيکر افتخار و زينت هيکل لياقت و اعتبار خود ساخته با کمال اميد

 در عهده شناسند نموده ثبتبارکرا فرمانمکرام شرح  لشکرنويسانآنکه جنابان مستوفيان عظام و 

 ۰۲۳۱شهر ذی القعده  

 حسين عسکری کهندل کارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمی: تصحيح 
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