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  ساالر و رسالة او در مناقب خداوندگار سپه

  
محمدعلي موحد         

∗ 
 

  چكيده

و ) سـاالر  سـپه (حاوي نكاتي پيرامون فريدون بن احمد اسفهساالر  ،الة پيش رومق
. الـدين محمـد بلخـي اسـت     موالنا جـالل  ور او پيرامون زندگي و شرح احوالرسالة مشه

ساالر تنها شرح حال نويسي است كه به گفتة خود چهل سال سر بـر آسـتان موالنـا     سپه
دادهاي زندگي موالنـا اقـدام    ه شرح و تقرير رويداشته است و از ميان معاصران تنها او ب

  .كرده است
يـابي در وجـوه تسـميه لقـب      اين مقالـه ضـمن معرفـي صـاحب رسـاله و ريشـه      

و بازجست شواهدي در اشـعار تركـي و فارسـي    » چلبي«و نيز لقب ديگر او » ساالر سپه«
  .پردازد ساالر مي به معرفي مختص مندرجات رساله سپه

  كليد واژه

ـ موالنا ) ابتدانامه(ساالر ـ فريدون بن احمد اسفهساالر ـ مثنوي ولدي    پهرسالة س
  .الدين محمد بلخي ـ چلبي جالل

                                                      
 .الناشناسيپژوهي و مو گر نامي در عرصة شمس پژوهش ∗
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دسـت اول بـه ايـن    . زمان در اختيار داريم نامة دست اول و هم از موالنا دو زندگي
ها هر دو موالنا را در حـال حيـات درك كـرده و مـدتي مـالزم       معني كه نويسندگان آن

آن اثر منظوم از . ها به نظم است و ديگري به نثر نامه يكي از آن زندگي. اند بودهخدمت او 
هــ كـه    672هـ متولد شده و بنابراين در  622سلطان ولد پسر موالنا است كه تقريباً در 

هـ كه شمس تبريزي به سـروقت   643او در . موالنا وفات يافت، پنجاه سالي داشته است
. يم در زندگي موالنا پديد آمد ـ جواني بيست و يك ساله بـود  موالنا رفت و آن تحول عظ

پس از آن هم كه شمس بر اثر جنجال مريدان موالنا، قونيه را ترك كرد و به شام رفـت،  
سلطان ولد كتاب خـود را  . موالنا همين فرزند را بدنبال او فرستاد تا او را به قونيه بازآورد

آغاز كـرد   690االول سال  شود ـ در ربيع  شناخته مي ـ كه به نام مثنوي ولدي يا ابتدانامه
  . شد و در آن تاريخ به مرز هفتاد سالگي نزديك مي

كتاب او از دو بخش تاريخي و تعليمي تركيب يافته اما اين دو بخش از هـم جـدا   
العلمـا، پـدر    در بخش تـاريخي از احـوال سـلطان   . تنيده و به هم بافته است نيست، درهم
الـدين زركـوب و    الـدين محقـق، الالي موالنـا و شـمس تبريـزي و صـالح       نموالنا و برها

رود و اين همه البته حـول محـور موالنـا و احـوال او دوران      الدين چلبي سخن مي م حسا
شـود   شـناخته مـي  » رسـاله در مناقـب خداونـدگار   «ساالر هم كه به نام  كتاب سپه. دارد

فريـدون بـن احمـد    «، خـود را  سـاله رمؤلـف  . نظيرة منثور ابتدانامة سـلطان ولـد اسـت   
كند و مدعي است كه مدت چهل سال سر بر آستان موالنا داشـته   معرفي مي» اسفهساالر

از ايـن قـرار وي بايـد در    . برآورده است» شب را به روز و روز را به شب«و در حضرت او 
ظـاهر امـر   . ، كه سال فوت موالنا است، دست كم پنجاه يا شصت سال داشته باشـد 672

قبر . تر از او بوده است ولد يا هفت هشت سالي بزرگ اين است كه هم سنّ و سال سلطان
گويـا وي پـس از درگذشـت    . العلما اسـت  گاه موالنا محاذي قبر سلطان ساالر در آرام سپه

پـس  . الدين چلبي، و در اوايل خالفت سلطان ولـد، زنـدگي را بـدرود گفتـه باشـد      حسام
موجود از درگذشت  رسالةاما . از همان محدودة زماني فراتر رودنوشتة او هم قاعدتاً نبايد 
ــال  ــد در س ــارف در  712ســلطان ول ــي ع ــي 719و از درگذشــت چلب ــاد م ــد و از  ي كن

گويـد   سخن مي» شيخ و امامت وقت«الدين عابد، جانشين چلبي عارف، به عنوان  شمس
لحاقي است كـه پسـر   مطالبي ا رسالهاند كه قسمت اخير  و از همين رو اهل تحقيق گفته

  .ساالر يا كسي ديگر بعد از مؤلف بر آن افزوده است سپه
مجموعـاً بـالغ بـر هشـتاد     (ولـد   سلطان ابتدانامة هايي از  جاي رساله، تكه در جاي

نمايد كه رساله پـس از ابتدانامـه، تـأليف     نقل شده است؛ يعني ظاهر امر چنين مي) بيت
آيد كـه پـيش از او    الر در ابتداي رساله چنان بر ميسا يافته است، اما از فحواي كالم سپه
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گويـد رسـاله را برحسـب درخواسـت و      او مي. كسي ديگر در اين باب چيزي ننوشته بود

تأليف كرده » دم بود كه در رازها محرم و در نيازها هم«التماس شخصي از اصحاب موالنا 
  :آورد كه گفت برد، اما از قول او مي ساالر از اين شخص نام نمي سپه. است

را ) موالنـا (نزديك شد كه تمامت پيران و عزيزاني كه جمال زيباي آن حضـرت  «
اند بكلّي روي در پـردة غيـب كشـند و آثـار و كرامـات و اخبـاري كـه بـه          مشاهده كرده

  .»اند قيد ناكرده و به رسايل نپرداخته عالمي را محروم گذارند اليقين مشاهده كرده عين
بندد آن است كه احوال موالنا را  ها در ذهن خواننده نقش مي تچه از اين عبار آن

خواستند تا خأل موجود را پـر   ساالر مي بنابراين از سپه. كسي تا آن زمان بقلم نياورده بود
تـر   انـد؟ پـيش   جاي رساله، اشـعاري از ابتدانامـه آورده   پس چگونه است كه در جاي. كند

كاري بوده و مطالبي  فوت مؤلف در معرض دست ساالر پس از اشاره كرديم كه رسالة سپه
  .بر آن الحاق شده است

وارد  رسـاله در بخـش اصـلي    ابتدانامـه در اين صورت دور نيست ابياتي هم كه از 
توان گفت كـه   لف بوده باشد و از اين قرار ميؤكاري بعد از فوت م شده، حاصل اين دست

نه بالعكس؛ و دليل ديگـر بـر ايـن امـر ـ       ساالر تنظيم يافته و از روي رساله سپه ابتدانامه
رساله نقل كرديم ـ تعارضات و اختالفاتي است كـه    ةساالر كه در مقدم عالوه بر قول سپه

گمان مـا بـر آن اسـت كـه اگـر      . ها در ميان دو اثر موجود است در مضمون برخي روايت
هـاي   الف گفتـه داد كـه بـرخ   بخود حق نمي رسالهبود، مؤلف  مي رسالهمقدم بر  ابتدانامه

ولد نبوده و او خـود   كه چنين تقيدي از جانب سلطان سلطان ولد چيزي بياورد و حال آن
سـاالر تصـرف    ديد خـود در روايـت سـپه    دانسته است كه به مصلحت را مجاز و مختار مي

  .كند
سـال   46يعنـي تقريبـاً    718ـ كه كتاب خود را در مناقب العارفين افالكي مؤلف 

الـدين   االصـحاب چلبـي جـالل    ةقـدو «نا آغاز كرده است ـ در جايي از  پس از رحلت موال

از عرفاي اصحاب و اميـرزادة شـهر   «كند كه  ياد مي» اهللا المعروف به ابن اسفهساالر رحمه
الـدين   االصحاب چلبي جالل رئيس«افالكي حكايتي از العارفين  مناقبچنين در   هم. »بود

الـدين ولـد    االصحاب چلبـي جـالل   ملك«ديگر از  و حكايتي» المعروف به ابن اسفهساالر
. بـه عيـادت او رفتنـد   » همه اصحاب و اكابر شـهر «داريم كه چون بيمار شد » اسفهساالر

» آن بـزرگ ديـن  «الدين فريدون المشتهر بعارف نوة موالنا هـم بـه عيـادت     چلبي جالل
فهساالر يا ولد الدين فريدون المعروف به ابن اس شك نيست كه مراد از چلبي جالل. رفت

نويسـندة  » بـن احمـد اسفهسـاالر    فريـدون «اسفهساالر در هر سه حكايت افالكي همـان  
هـا   ساالر هـم در ضـمن حكايـت    سپه رسالةدر متن . است» رساله در مناقب خداوندگار«
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خلفـا  «در ميان  رسالهيك بار هم در آخر . شود ياد مي» الدين فريدون جالل«چهار بار از 

از اهـل صـحبت بودنـد و    ... در حال حيات خداونـدگار «كه » ي مريدانو اصحاب و رؤسا
، »چلبي«القابي چون . شود الدين فريدون نام برده مي از چلبي جالل» قربت تمام داشتند

هـاي   كه در روايت» االصحاب رئيس«و » االصحاب ملك«، »االصحاب قدوة«، »بزرگ دين«

جمع اصحاب موالنا و مؤيد ادعاي خـود  افالكي آمده معرّف مقام و منزلت اين شخص در 
  .او از سابقه ديرين در خدمت خداوندگار است

  ساالر سپه

ساالر نيز حكايت از آن دارد كه دست كم پـدر يـا نيـاي او از وابسـتگان      لقب سپه
ساالري در  دستگاه سلجوقيان روم بوده و منصبي ديواني داشته است، اما اين منصب سپه

ب ديواني آن عصر بوده و دقيقاً چه وظايفي بـر عهـده داشـته    كجاي سلسله مراتب مناص
چـه از دسـتورالكاتب محمـدبن هندوشـاه نخجـواني       آن. اطالع روشني در دست نيسـت 

ساالري در آن عهد ـ برخالف معنايي كه از ظاهر آن به   آيد آن است كه منصب سپه برمي
 1و غيـره  تـاريخ بيهقـي  تـر ماننـد    چه از متـون قـديم   شود و برخالف آن ذهن متبادر مي

گردد ـ يـك منصـب نظـامي يـا صـرفاً نظـامي نبـوده و دارنـدة آن منصـب،            مستفاد مي
الـدين   غياث نخجواني به دستور خواجه. گري نداشته است سروكاري زياد با سپاه و سپاهي

اهللا دست به تأليف كتاب خود زده و آن را به سـلطان اويـس    رشيدالدين فضل پسر خواجه
گر وضع دواوين حكومتي و سلسله مراتـب   است و بنابراين نوشتة او را نمايان تقديم كرده

) اواخر قرن هفتم هجـري ( رسالهاجتماعي در نواحي آذربايجان و بالد روم در عصر تأليف 
نخجواني اسفهساالران را در شمار علمـا و مفتيـان و مفسـران و اطبـا و     . توان دانست مي

آورده و در » النـاس  اشـراف «ن و ابطال و شجاعان جـزو  ادمه و منجمان و شعرا و مهندسا
از كيفيت احوال عمـوم خاليـق   «شرح وظايف اسفهساالر پايتخت گفته است كه وي بايد 

ها با ديوان بزرگ كنند، او واسـطه باشـد، برقـانون عـدل      باخبر باشد و چون رفع قضاوت
  .»ها را محافظان دروازه چنين  ساالران واليات را او تعيين كند و هم رفتار كند و سپه

انـد   از اين قرار اسفهساالران در آن عصر و زمان نوعاً وظايفي مدني برعهده داشـته 
  2.اند آمده آيد، در زمرة اصحاب سيف بشمار نمي چه از ظاهر عنوان برمي و برخالف آن

  چلبي
. يعني چلبي هم در خور تأمـل و دقـت اسـت    رسالهدر هر حال لقب ديگر مؤلف 

اقطـاب موالنـا بعـد از    . ي از همان دوران موالنا در بالدالروم متداول شـده اسـت  لفظ چلب
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شـهرت  » زادگـان  چلبـي «بوده و خـانوادة آنـان بـه عنـوان     » چلبي«ولد ملقب به  سلطان

در خارج از خاندان موالنا نيز افرادي از اشراف و فضال بـا لقـب چلبـي شـناخته     . اند يافته
الدين است كه اولـين   تر توأم با نام حسام نا، اين لقب بيشاند، ولي در زمان خود موال شده

كه در بحث از دوران موالنا هرگاه كلمة چلبي گفته  خليفه پس از رحلت موالنا بود، چنان
اي در ميـان باشـد و معلـوم بكنـد كـه       كه قرينـه  الدين است مگر آن شود، مراد حسام مي

  .ه استالدين را در نظر داشت گوينده كسي ديگر جز حسام
برخي آن . اين كه اصل اين كلمه چيست و از كجا آمده است، كامالً روشن نيست

گـري اسـت و گويـا     اند كه يكي از معاني آن ايضاح و روشن را از ريشة جَلب عربي دانسته
برخي . هاي عهد مماليك مصر، جَلب به معني كاتب و دبير استعمال شده است در نوشته

زاده اسـت و اصـطالحاً    ريشه َظَلب يا َضَلب ُكردي به معني اصـيل  اند كه آن از ديگر گفته
اين هر دو قول در وجـه اشـتقاق چلبـي    . شود گرد اطالق مي به خنياگران و شاعران دوره

است كه ايـن واژه را از اصـل يونـاني بـه معنـي       3اما قول سوم از اسميرنف. ضعيف است
اي ديگر از خاورشناسان است كـه   و عده 4يداند و قول چهارم نظر فو طّاق ميور و ن سخن

دانند و ظـاهراً يكـي از دو قـول     آن را از اصل تركي چَلب به معني خداوند و آفريدگار مي
  .اخير را بايد معتبر دانست

گزارشي نيز هست از ناحية بولو در اناطولي كه برخي اقـوام سـاكن در آن ناحيـه    
از آتش به نظر محققين نشـان از سـوابق   تلقي تابو . كنند گويند و آتش قصد مي چلپ مي

اي باشـد در تأييـد قـول     پرستي در ميان آنان است و شايد اين نكتـه قرينـه   ديرين آتش
كساني كه واژة چلپ را با واژة چليپاي فارسي و معـادل عربـي آن صـليب از يـك ريشـه      

  5.دانند مي
كـه   6لسـعود ترين اظهار نظر دربارة اين لغت به صـورت فتـوايي اسـت از ابوا    كهن

خانة واتيكـان بدسـت آورده    نسخة آن را از كتاب 7خاورشناسي ايتاليايي به نام اّتوره رسي
اعلم ان لفظ چلب بالتحريك اسم من اسـماء  «: گويد ابوالسعود مي. و بچاپ رسانيده است

التركمان فاذا ازيدت في آخره ياء النسـبه يـراد بـه العـالم بحـدود شـرع        لغةالرحمن في 

اذ هو منسوب الي چلب و يقال چلبي مثل ربي و رباني فيقال چلبـي لكـل مـن    ... بيالنو
  »...العلم و الكمال و الصالح في االعمال بصفةاتصف 

ظاهراً سؤالي از ابوالسعود شده كه آيا لقب چلبي اختصاص به علما و مشـايخ دارد  
گويـد اسـتعمال    والسعود مياب. توان آن را بكار برد يا دربارة هر كس از اعيان و اشراف مي

انـد خطاسـت و كسـي را بـه صـرف       بهره اين لقب در مورد كساني كه از فضل و دانش بي
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توان چلبي خواند و استشـهاد   كه از نسل علما و مشايخ است يا پول و ثروت دارد نمي اين
  :كند به شعر ابن كمال وزير كه گفته است مي

  چلبي لكده بگم مدخلي يو قدر نسبگ
  تصف اوالن كيشي اولور چلبيعلمه م

  .آقاجان من، نسب در كار چلبي مدخليت ندارد؛ هركه متصف به علم باشد چلبي اوست
يعنــي هفـده ســال پـس از وفــات   ( 729در سـفرنامة ابــن بطوطـه كــه در سـال    

شـويم كـه بـرخالف نظـر      به بالدالروم سفر كرده بود با چند چلبي آشنا مـي ) ولد سلطان
حصـار و غـازي    اند از جمله سلطان محمـد چلبـي اميرگـل    علما نبودهابوالسعود از طايفة 

كـه از اسـمش    چلبي امير سينوب و عزالدين اخي چلبـي كـه خانقـاهي داشـته و چنـان     
و «: گويـد  ابـن بطوطـه در معنـي چلبـي مـي     . هاي اهل فتوت بوده است پيداست از اخي

  »تفسيره بلسان الروم سيدي
  .دف با سيدي آورده استموالنا هم چلبي را به صورت مترا

  بر جان را به مال ميل بدي دريغ دل
  و يا فريفته گشتي به سيدي، چلبي

  :آمده است) يوناني(موالنا در دو بيت ملمع رومي  ديوانكلمة چلبي بار ديگر در 
  كالي تيشي آينو سواي، اي افندي چلبي

  طلبي شب بر بامِ مايي تا كه را مي نيم
  يسو ايله ذواسكلفيس چلبي انبا اپ

  كه شيرين مشربي سردهي كن يك زماني زان
باز كلمة چلبي . همين دو بيت با اندك تفاوتي در غزلي ديگر نيز تكرار شده است

  :يابيم موالنا مي ديوانراه با كلمة چلب در دو بيت ملمع تركي از  را هم
  چلبي درقيمو درلك چلبا گل نه َگزَرسنْ

  لبي نه سزرسنچلبي ُقْلّلرون اسَتر چ
  نه اُغردر نه اُغردر چلب آْغزِنْدن قغرْمق

  ُقوَلُغن آچ ُقوَلُغن آچ بله كم آنده دَگرْسن
. غزليات او آمده اسـت  ديوانولد و سه بار در  سلطان ابتدانامةكلمة چلپ دوبار در 

ما، مـا را   ارباب(سلطان ولد يك غزل پانزده بيتي هم دارد كه عبارت چلبي بيزي اونوتما 
هـاي   بعد از موالنا چلبي. پانزده بار به عنوان رديف در آن تكرار شده است) فراموش مكن

بسيار از اهل علم و ادب در بالد روم شهرت پيدا كردند، مانند عاشق چلبي، كاتب چلبي، 
اما از قرن يازدهم بـه بعـد عنـوان چلبـي     . نامة مشهور و غيره اوليا چلبي صاحب سياحت
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بـا ايـن   . دك متروك شد و افندي كه يك واژة يوناني اسـت، جـاي آن را گرفـت   اندك ان

هـايي   وجود هنوز در متصرفات سابق عثماني مانند مصر و ليبي و سوريه و عراق خـانواده 
  .سرشناس به نام چلبي يا شلبي وجود دارند

جا كه مطلق و بدون  كه اشاره كرديم كلمة چلبي در ميان اصحاب موالنا، آن چنان
الدين است، ولي نكتـة درخـور توجـه ايـن      قرينة صارفه استعمال شود، مراد از آن حسام

الـدين را بـا القـاب و عنـاويني      ـ حسام  مكتوباتو چه در  مثنوياست كه موالنا ـ چه در  
ملك المشايخ، امين القلوب، امام الهدي، جنيـدالزمان، ابويزيـدالوقت،   «بسيار فخيم چون 

آورد مگر يك جـا از   خواند، اما كلمة چلبي را جزو القاب او نمي مي» مفتاح خزاين العرش
صـدبار گـواه   «: كه آن هم از قول و زبان ديگران است نـه از قـول و زبـان خـود     مكتوبات

گرفتم خلق را و خالق را كه هرچه آن مخدوم انديشد منتهاي انديشة من است و هرچـه  
ا فرماييد هر كه گويـد كـه موالنـا    هرچه شم... بفرمايد و خطاب كند خالصة خطابات من

  ».گويد غرامت دارد نگفته است چلبي مي
الناس بوده است كه موالنا خـود از بكـارگرفتن    شود چلبي اصطالح عوام معلوم مي

كه اصـل كلمـه را    در هر حال با صرف نظر از اين. الدين ابا داشته است  آن در مورد حسام
ملمـع  . نمايـد  ر معني چلب و چلبي قابل قبول ميقول ابوالسعود د ،رومي بدانيم يا تركي

در آن دوبيتي كه نقل كرديم چلـب بـه مفهـوم    . تركي موالنا هم مؤيد همين معني است
  .رب و اله و چلبي به مفهوم رباني و االهي بكار رفته است

قسـم اول  . ريـزي شـده اسـت    بر يك مقدمه و سـه قسـم طـرح    ساالر  رسالة سپه
العلما پدر موالنا است و قسم سوم اختصـاص دارد   تلقين سلطان مشتمل بر اسناد خرقه و

. به اصحاب صحبت موالنا، با اين توضيح كه قسم دوم خود مشتمل بـر سـه فصـل اسـت    
فصل اول و دوم مشتمل بر ذكر تاريخ والدت و مدت عمر و ذكر اسـاتيد و تلقـين موالنـا    

تـرين و پربـارترين    فصـل اما فصـل سـوم ايـن رسـاله م    . كه بسيار فشرده و مختصر است
هاي رساله است كه سيرت موالنا را در تحصيل و رياضت و نماز و روزه و التـزام بـه    بخش

گاه بـر حـاالت و تجـارب درونـي و مقامـات وي در مراتـب        كند و آن آداب شرع بيان مي
اي از  پردازد و سپس شـمه  عرفاني چون عشق و وجد و سكر و استغراق و خوف و رجا مي

چه اصـطالح اربـاب عرفـان، علـم توحيـد و اتحـاد ناميـده         مشرب موالنا را در آنمذاق و 
كوشد تا شيفتگي موالنا را به سماع و شعر كه پـس از   گويد و سرانجام مي شود باز مي مي

هـا بـراي شـناخت     اين بحـث . پيوستن با شمس تبريزي حاصل شد، توجيه و تبيين كند
كـم مـا    العـاده دارد و دسـت   وي اهميت فوقشخصيت موالنا و فهم درست مسلك و مرام 

هـايي كـه اصـحاب گـزين موالنـا از رفتـار و كـردار وي         خوانندگان امروزي را با برداشت
گـر   سان كه در آينة ذهن آنـان جلـوه   سازد و تصويري از چهرة موالنا، آن داشتند آشنا مي
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حاالت خداوندگار را با جا فراز و نشيب گزارش  ساالر جابه سپه. گذارد بود در اختيار ما مي

بيـت از   58مجموعـاً   رسالهدر . دهد هاي بسيار مناسب از كالم خود او چاشني مي گزيده
هاي موالنا و  گر بر سروده تسلط گزارش. نقل شده است ديوان كبيربيت از  206مثنوي و 

اي كه در تطبيق پيام شعر با مضـمون روايـت    انتخاب بجا و دقيق شواهد و ذوق و سليقه
از ايـن لحـاظ مغفـول     رسـاله تأسف است كه حـق   آور است و ماية دهد شگفتي بخرج مي

اي از امهـات مباحـث عرفـاني، بـويژه      ساالر در خصوص پـاره  توضيحات سپه. افتاده است
انگيـز اسـت و نگـرش     ها، حاوي نكات دقيق و تأمل مبحث توحيد و اتحاد و فرق ميان آن

. سـازد  را نسـبت بـه ايـن مقـوالت روشـن مـي       خواص اصحاب و پروردگان مكتب موالنا
تـرين نسـخة    هاست، چه كهـن  ترين روايت ساالر از غزليات موالنا جزو كهن منقوالت سپه

ق اسـت و مـا اگرچـه تـاريخ دقيـق تـأليف       . هـ  703ديوان كه در دست داريم مورخ به 
ب باشـد، تـاريخ   صائ ةابتدانامدانيم ليكن اگر حدس ما دربارة تقدم رساله بر  را نمي رساله

  .افتد است ـ ميابتدانامه ق ـ كه تاريخ نظم .هـ  690تأليف رساله به جلوتر از 
 2111ساالر كه بنظر ما رسيده، جزو مجموعة شمارة  ترين نسخة رسالة سپه قديم

و  769و  762هـايي بـه تـاريخ     موزة قونيه است كه تاريخ كتابت ندارد، لـيكن يادداشـت  
دهد كه كتابت نسخه در اوايـل قـرن هشـتم يعنـي      ه نشان ميدر اوراق آن مجموع 788

  .اندك زماني پس از تأليف آن صورت گرفته است
  

   نوشت پي

ي اسـت كـه بـا ايـن عبـارت آغـاز       سـاالر  سپهين و شرط ينامه در آ باب چهل و يكم قابوس .1
  .»...شدي با لشكر محسن باش ساالر سپهاگر «: شود مي

در دوران قاجـار نيـز داللتـي بـر سـابقة سـربازي و        سـاالر  سـپه دار و  كه لقب سپه چنان هم .2
دار عهـد قاجـار حـاجي ميـرزا      نـام  سـاالر  سـپه آخـرين  . لقـب نـدارد    گري صـاحب  سپاهي
اعظم است كه صدراعظم ناصرالدين شاه بود و مسـجد و   ساالر سپهخان مشيرالدوله  حسين

  .نام وي را ماندگار ساخته است ساالر سپهمدرسه 
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