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از همسرشان دارای شش فرزند شد هک اسامی آنها هب  فرزند میرزا ابولقاسم "اول" میرزا فتح اهلل خان
 شرح زری میباشد 

توضیح " ابولقاسم خان اول پدر فتح اهلل خان اول و پدر زبرگ ابولقاسم خان فتحی و یا محله نوئی و ملقب هب 
 کاشی میباشد "

خانغالمعلی  6محمد حسین خان  5ابولقاسم خان   4گم ی آغا ب  3،   بیگممریم  ، 2گم  ی ب   1  
بیگم دختر میرزا فتح اهلل خان  هب همسری خان باغباردان رد آمد و از رثوت بی نظری بهره مند بود (1)  

مریم بیگم دختر میرزا فتح اهلل خان  از ازدواجش دو فرزند هب اسامی آغا بی بی و خانم آغا شد (2)   
با شخصی بنام علی اکبر خان ازدواج  ) فتحی ( آغا بی بی دختر مریم بیگم و خواره زاده میرزا ابولقاسم خان

نمود و ثمره این ازدواج دو پسر هب اسامی ، حسین خان ، احمد خان ) کیان ارثی ( و دختری بنام جمیله شد 
 هبخانم شازهاده آغا فرزند میرزا ابولقاسم و خواره میرزا حسن خان فتحی سرهنگ احمد خان کیان ارثی ، هک 
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آمد ولی چون حسین خان کیارثی رد ارث بیماری رد سن جوانی فوت نمود ، احمد خان  حسین خان رد ازداوج
نمود و دارای دو پسر هب انمهای انصرقلی خان و حیدرقلی خان و دختری  ربارد کوچکتر با شازهاده آغا ازدواج

 بنام بدری خانم شدند .
شد ، خسرو کیان ارثی با دختر فرانسوی اول : انصرقلی خان از ازدواجش تنها فرزندی بنام خسرو دارا میبا

نی  ازدواج شد نمود و دارای فرزندا  
سالهای بیشماری رد اداره راه اصفهان مشغول بود  ، ایشان با دختر  هکدوم : حیدرقلی خان کیان ارثی 

فرزند شد ، اولین انمش حمید بود هک رد شور  چهارم رپواهن ازدواج نمود و دارای  بنا شازهاده محمدرضا میرزا رفیعی
 جوانی بدلیل مسمومیت رد گذشت 

کیان ارثی و یک پسر بنام محمد  دارا دو دختر هب اسامی  فتاهن و افساهنو رپواهن رفیعی  کیان ارثی  حیدرقلی خان
 میباشند 
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ی بنام شکراهلل خان سومین فرزندسرهنگ احمدخان کیان ارثی و شازهاده آغا ، بدری خانم نیز با شخص 
 سبزواری از ااهلی " شهرضا " اصفهان  ازدواج نمود ، ثمره این ازدواج هس دختر و دو پسر است هب اسامی زری

و  هک هب همسری دکترمیرزاده رد آمد  انمیده شد  : زرهه فرزند بدری کیان ارثی و شکراهلل خان سبزواری  اولین
 دارای چندین فرزند شدند

رد هک با دختر بدری زرگر اصفهانی هب انم فرو دومین فرزند  غ ازدواج نمود سبزواری: بیژن انمدا  
نی شدسومین فرزند سبزواری : زحل " گیتا " انم دارد هک با کیومرث صراف ازدواج نمود و  دارای فرزندا  

رد هک با جوانی بنام جهان  دادی ازدواج نمود و دارا چهارمین فرزند سبزواری شهره انمدا زند هب ی دو فرشاه خدا
 انمهای عقیق و تندیس شد ، جهانشاه رد یک حادهث فوت نمود

 آخرین فرزند سبزواری : بهنوش . یا " سهراب انم دارد 
سومین فرزند آغا بی بی و علی اکبرخان کیان ارثی " جمیله" رد جوانی زندگی را بدرود گفت توضیح :      
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فرزند ثمره اش بود هب اسامی    بنام )معمارباشی( رد آمد و چهارخانم آغا دخترمریم بیگم ، هب همسری شخصی 
رضا خان ، سرور آغا و بیگم آغا حسین خان ،   

شت  پسر اول بنام  حسین خان  " فتحی "بعد از ازدواجهای متعدد بچه ای ندا
رضا " فتحی" دومین فرزند خانم آغا نیز بچه دار نشد    

ر ارتش ازدواج نمود و بچه ای بدنیا نیاورد منصور موید افس  شخصی بنامسرور آغا با  
نی بنام  های میهن  ، بیگم آغا آخرین دختر خانم آغا با سید کریم رپیش محله نوئی ازدواج نمود و دارای فرزندا

تنها اطالعی هک من شخصا دارم خانم مهین رپیش با آاقی گلشنی ، شد  النتین وکیومرث  ا و منوچهر ، رپی ، 
بدستم رنسیده ن ات امروز اطالعی فرزندا ،ولی از دیگر پسر دو قلو هب انم شهریار و شهرام دارند ازدواج نمود و دو 

اگر از شما زعزیان کسی اطالعات رتشیبی دارد مهرورزید هب من اطالع دهید ات اضاهف نمایم است  
****************************************** 
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باردان هب انم عباسقلی ازدواج نمود و اهلل خان با شخصی از ااهلی باغ تح (  آغا بیگم سومین فرزند میرزا ف 3)
خانم شدندسرور خانم و فرخنده  ،دارای چهار فرزند هب اسامی ، میرزا حسن ، میرزا جواد  

باغباردان ازدواج نمود و دختری پیدا  ااهلیسرور خانم دختر آغا بیگم و عباسقلی با مردی بنام میرزا زکی از 
  کرد هک رد جوانی بعلتی فوت نمود

کایک خانواده حق زبرگی دارد و ات همین چند سال   توضیح : سرور خانم ملقب  هب " عمه سرور " رب گردن ی
ه شیپ رهیک از افمیل دارای نوزادی میشدند پیشاشیپ عمه سرور را هب منزل خود دعوت مینمودند ات زمانیک 

ری کند شیپ آنها میماند تصور کنم شیب از نیمی  بچهای افمیل رد زایمان تمام شود و مارد بتواند از بچه اش نگهدا
 دامان عمع سرور بوده حتا اگر مدتش کم باشد

دیگر اینگه رههفته و یا تعطیالت خاصی چنانچه بود همه افمیل با ذوق و شوق ربای گرد هم بودند و شادی هب ده " 
هک محل سکونت عمه بود میردنتف وتعطیالت را با شوخیها و داستانهای خوش و خنده دارد این زن دلشاد و  افجه "
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ری نمودند ، از افمیل هب همین خاطر رد ده افج مهربان سپری میکردند ، ات جائیکه بعضی  ه باغهای مختلفی خریدا
شاد باد و یادش گرامی . منجمله پدر خودم و عمه اهیم از آن باغها دادنتش ، روح همه سرور  

 با مردی از ااهلی لنجان هب انم حسینعلی افجه شوره نمودفرزند  اغا بیگم و عباسقلی " عمو عباسقلی "  آخریننده فرخ 
زندیک اصفهان میباشد  یکی از داهت لنجان و و ات همین مدتها قبل رد افجه زندگی میکرد " افجه  

******************************************  
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مارد ابولقاسم از خانواده ،   بود رمین فرزند میرزا فتح اهلل خان میرزا ابولقاسم خان چها (4)
 جوارهی محله نوئی میباشد
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بدلیل سالها متعددی هک حکومت کاشان را رب عهده  محله نوئی( میرزا ابولقاسم خان)توضیح : 

و قبل از  ایشان را با انم میرزا ابولقاسم خان کاشی و گاهی کاشانی ، داشت
انم خانوادگی  فتحی ملقب هب " محله نوئی بودند "  داشتن  

میرزا ابولقاسم خان هس مرتبه ازدواج نمود هک ثمره اش جمعا جنپ فرزند پسر و چهار دختر بود هک 

 اسامی اشان بشرح زری میباشد 
قاسم خان فتحی، بیگم صاحب خانم  هس خواره داشت هب انمهای توضیح : همسر اول ابول   

شت  هما. هک فرزندی از خود بیادگار ندا
 گورهبیگم. دختری داشت بنام حاجیه رباهب بیگم همسر رکن المک هک فرزندی دارا نشدند
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مدرسی بید آبادی رد  افطمه بیگم.دختر خود بنام آغا بی بی را زبوجیت آاقی حاج میرزا یحیی
آورد هک هجیتن این ازدواج دو پسر بنامهای آاقی حسین و مهدی، هک مهدی دارای دو دختر 

 بنامهای " بی بی آغا " وماری" شد
هک چهار فرزند پسر هب اسامی یک ، لقاسم خان "بیگم صاحب خانم " اولین همسر میرزا ابو

هلل خان ) فتحی ( سوم میرزا علی خان) نکوزاد( دوم ، میرفتحی  میرزا فتح اهلل خان   )زا اسدا
( و چهارمی هک ملقب هب مخدی بود رد کودکی فوت نمودفتحی   

ان فتحی و بیگم صاحب(خ) اولین فرزند میرزا ابولقاسم   
میرزا فتح اهلل خان فتحی " نکوزاد "   
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گاهن ، لیال خانم  "صاحب بیگم با  بانومیرزا فتح اهلل خان اولین فرزند ابولقاسم خان و ی
دختر"محمدحسین آاق صدر،از نوادگان صدرالسطنه اصفهان بود هب خواست میرزا ابولقاسم 

بشرح زری است خان فتحی ازدواج نمود  هک ثمره این ازدواج  
 اولین فرزند جواد خان انم داشت هک رد دوران جوانی ردگذشت.

زاده خود "بانو میمنت  خانم با دائی خواست  ماردش لیال دومین فرزندشان عباس خان هک هب
خسروی " ازدواج نمود هک پس از مدتی بطالق ویپست و دوباره با همسر دیگری هب انم جهان 

" عباس خان  سلطان ازدواج نمود هک هجیتن آن دختری بنام ملک خانم نکوزاد بوجود آمد
ل اول رد زمان مردی بود بسیار حساس ، خیرخواه و  بلند نظر ، بعد از جنگ نیب المل 

ریاست وزرائی رضا شاه زبرگ با " کلنل حیدرقلی پسیان " بدلیل اینکه بدون توهج هب 
دند اختالف پیدا نمود و باالخره روی احساسات  خدمات و لیاقت اشخاص رتفیع میدا
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احساساتش را فرو کشاند  و با افتخار مخصوص و عشق میهنی هک داشت با شلیک گلوهل رد قلبش 
گفت. درودب  جهانهب  

پس از خاتمه تحصیالت هب عقد و ازدواج رضا  ، ملک خانم نکوزاد تنها بازمانده عباس خان 

کلباسی رد آمد و چون این جوان را انالیق احساس کرد از او جدا شد و با محمود اشتری کلباسی 
صطفی اشتری کلباسی ازدواح نمود و پس از مرگ فوت همسرش دیگر ازدواج  پسر حاج م

شت نکرد  و چیه بازمانده ای از خود باقی نگذا  
سومین فرزند فتح اهلل خان و لیال خانم نکوزاد، محترم انم داشت هک رد کودکی ایام اتبستان رد 

 حوض آب افتاد و رغق شد
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نکوزاد انم دارد هک بعد از گذراندن دوره  خان چهارمین فرزند فتح اهلل خان و لیال خانم محمود

 ردجات نظامی را با    ،دااگشنه  با ردهج شاگرد اولی  رد دسته سوار نظام  دادکشنه افسری 
قت و لیاقت  طی نمود ،رد زمان فرماندهی لشگر لرستان هب ردهج سرلشگری انئل گردید  صدا
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رای هب نمایندگی مجلس شو و سپس از سوی ااهلی خرم آباد لرستان بنام قدردانی از خدماتش
  سرزمین ماردیش هب و چندین سال گردید   ست  دوم انتخابملی  دوره بیست و یک و بی 

.انجام وظیفه کرد  ، اریان  
معصوهم مینوئی ازدواج نمود هک شوربختاهن رد موقع  محمود خان نکوزاد با دختری بنام تیمسار سرلشگر

و همسرش  " تیمسار  هک دختری با انم "سمین"  وضع حمل زندگی را وداع گفت و نوزاد خود
شت  تنها را  نکوزاد " گذا  

سمین پس از رشد بنا رب پیشنهاد دائی خود حاج اقسم پنبه چی هب عقد و ازدواج جوانی بنام مرتضی 

گردید" محمد رضا و عسل  "رد آمد هک ثمره این ازدواج دو فرزند بنامهای دستمالچیان  
ازدواج نمود هک ثمره این  مینوئی  محمود خان با خواره کوچکتر همسر فوت شده خود بنام بانو بتول سسپ 

 ازدواج جمعا چهار فرزند میباشند هب شرح زری
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 اولین فرزند محمود خان و بتول خانم محسن انم دارد 
شندمهای عییرضا و محمد رضا میبادومین آرذ سومین و چهارمین هک دوقولو هستند هب ان  
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گلستان ربای  کا و ان محسن نکوزاد پس از خاتمه تحصیالت رد رشته مهندسی راه و ساختمان از امری

گلستان هب انم ماریا دارد  ثمره خدمت هب میهن اش هب وطن باز گشت و همسری از ااهلی ان

میباشد  "انوهش "ازدواجشان دختری بنام  
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گردید  "فرزاد و لیال "و دارای دو فرزند بنامهای ی حق رد آمد آرذ نکوزاد هب همسری دکتر حسن افن   
هستند  "ی حق با همسرش " پاوال " صاحب دو فرزند بنامهای " تیاان بل " و کیاندکتر فرزاد افن   

دارا میباشد "نیکو و سام "لیال فرزند دوم آرذ بانو از ازدواجش دو فرزند بنامهای  
گار معتمدی ب  ید آبادی " صاحب دو پسر بنامهای فرامرز و عییرضا نکوزاد با همسرش بانو " ن

 کیومرث میباشند 
گلستان همتای دیگر عییرضا و آخرین یادگار سرلشگر محمود نکوزاد  ، محمد رضا با بانو" سارا " ازااهلی ان

کا " دارا میباشند ، ازدواج نمود و دوفرزند بنامهای " کامران الکساندر " و " لیال فرانچس  
 آخرین فرزند میرزا فتح اهلل خان و لیال خانم 

صطفی اشتری کلباسی ازدواج  احمد خان نکوزاد انم دارد هک بانو رضوان اشتری، دختر حاج م
دنتشنمود و  تنها کسی بود هک پس از حادهث ای رد زمان خدمت ارتش هک  فرزندی بیادگار ندا
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خانواده و یک هنرمند بود ، اولین  باعث شد ایشان اداهم خدمت ندهند ، بدلیل عشقی هک هب
 قدم را ربای تهیه و گرد آوردی این دودمان انهم را ربداشت ، یادشان گرامی باد

*************************************  
د میرزا ابولقاسم خان و بیگم صاحب خانم (دومین فرزن  

هلل خان فتحی ، هک   خانم رفیعی " دختر صاحب  رهابا ز هب خواست ابولقاسم خان  میرزا اسدا
 را داشته است ولی بدلیل مسائل سیاسی انم "هک رد اصل انم محمد رفیع میرزا  اقجار )جمع ،

  وخواره زاده شازهاده خانم همسر دوم ابولقاسم خان تغیر میدهند (رد شناسناهم اقجار را هب رفیعی 
زدواج نمودمیباشد   ا

هلل خان فتحی و بانو زرها خانم رفیعی ازدواج ه ثمر هب اسامی  جمعا هفت فرزند  است  میرزا اسدا
میباشد . زری  
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خان سهراب شد هک  ثمره این  زرانگیس فتحی ، همسر سرهنگ عنایت اهلل :اولین فرزند 
ن و نوادگانشانازدواج  ن سهراب بطور کامل توضیح داده شده است  و فرزندا رد بخشی از خاندا  

ان فتحی " عموزاده تر میرزا حسن خبا دخ ،  فتحی  " سرگرد " میرزا علی اصغر خان: دومین فرزند 
ان انهم مخود منظر بانو فتحی " ازدواج نمود هک ثمره این ازدواج جمعا هفت فرزند است هک رد دود

 میرزا حسن خان بطور کامل انمشان ذکر شده است
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هلل خان و زرها خانم فتحی  سومین فرزند میرزا اسدا  
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با شخصی هب  "،سهراب " سرهنگانم دارد هک بنا رب صالحدید عنایت اهلل خانفتحی  مهرانگیز
نی هب اسامی زری شد انم علی پیرمرادی ازدواج نمود و دارای فرزندا  

احسان ملک زاده ازدواج نمود اول. فروز پیرمرادی هک با آاقی   
مهدی جاوید ازدواج و دارای یک پسر بنام مهرداد و چهار ا آاقی دوم ، روحی پیرمرادی ،هک ب

، شیوا ، شعله و مریم گردید بنامهای ژیال  دختر  
دارای پسری بنام  بانو ملوک پیرمرادی هک با سرهنگ روح اهلل فروغی ازدواج نمود هک، سومین 

تر بنامهای زرهه ، فتاهن ، حیفا و فرشته گردید دیهیم و چهار دخ   
هلل خان فتحی و زرها خانم رفیعی ، نصراهلل خانچهارمین فرزن هک از است ،  فتحی د میرزا اسدا

 ازدواج با بانو لعبت جوارهی ،"
دختر حاج مهدی جوارهی محله نوئی هک دائی زاده میرزا ابولقاسم خان بود   
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، دارای یک پسر بنام فراهد فتحی و یک دختر بنام فریده فتحی شدند ،فراهد فتحی از ازدواجش با  
اریان خانم صاحب یک پسر بنام" فرزاد فتحی" شد ، فریده هک با جوانی بنام محمود اهشمی 

فرشاد  از ازدواجش صاحب دختری بنام  گردید "فرشاد"ازدواج نمود و صاحب پسری بنام 
.شادی است     
 ) توضیح اینکه  (

 " حاج مهدی جوارهی جمعا  جنپ فرزند داشت دو دختر و هس پسر هب اسامی زری
گار از این شاهخ خانوادگی  "میرزا اسماعیل جوارهی هک گار و مهندس مرتضی رست دکتر رضا رست

هک رد جوانی فوت نمود ،  دو دختر خانواده  رزا ارباهیم جوارهی ،و میرزا رفیع" دوم می میباشند 
دنتش " ویدا  جوارهی یک ، لقاهئ خانم هک با آاقی محمد ستوده ازدواج نمود و چون فرزندی ندا

 خانم " هک بعدا همسر بهرام میرزا رفیعی شد را بفرزندی قبول گردند
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هلل خان  فتحی و زرها خانم رفیعی  پنجمین فرزند میرزا اسدا
م دارد ، هک با آاقی احسان اهلل نکونیب ازدواج نمود و دارای جنپ فرزند هب اسامی محترم فتحی ان

 زری گردید
نکونیب   بهناز فرزند و  خانم دومین  بهنام نکونیب آاقی،خانم مینا نکونیب اولین فرزند نکونیب 

 سومین و ااقیان بهیار و بهزاد چهارمین و پنجمین هستند
  نکونیب مینا

شد   دارای هس فرزند هب اسامی رویا ، فرزین  و شیوه ازدواج نمود و باشخصی بنام " زپشکزاد"   

کا و تنویس 5رویا اولین فرزند مینا ،دارای     میباشد فرزند شد هب اسامی لیال ، سارا ، رعنا ، نی

پیدا کردفرزین دومین فرزند مینا نکونیب از ازدواجش دو فرزند هب اسامی ، رباندن ، کودی   
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  سومین فرزند مینا نکونیب ثمره ازدواجش هس فرزند با انمهای جردن ، کارن و سونیا شد شیوه

هس فرزند دارد هب اسامی شروین، شهنام وشراره بهنام نکونیب از ازدواجش   
   ند دختر دارد بنامهای نوشین و اندیا گردیدنکونیب از ازدواجش دو فرز بهناز

ر  هک رد شرکت هواپیمائی اریانتوضیح : انزی نکونیب  و ات سطح مدرییت و آسمان بعنوان میهماندا
فرودگاه پیشرفت نمود شوربختاهن رد یک حادهث رانندگی رد اریان جانش را از دست داد ، این 

دختر شیر دل ره آنچه رد توان داشت را ربای همه بوژیه خانواده اش ردیغ نکرد ، ردیغا هک عمرش 
مغزی پسر  کاویانهک با  بهر روی دختر کوچکترش با انم اندیا اد رد دلهاست ، کم بود و یادش زی

و تنها یادگاری بنام نیکی از  وده بود رد ارث سکته قلبی رد شور جوانی جانسپردنم خاهل ماردش ازدواج 
شت.  خود باقی گذا
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تنها نوشین  دختر اول انزی نکونیب هک انم خانوادگی پدریش رحیمی است ازدواج نمود و 
رد  دختری  هب انم یاسمین دارا میباشد ، بهیار  هنوز فرزندی ندا

بهزاد نکونیب  پنچمین فرزند محترم فتحی و احسان اهلل نکونیب  دارای هس فرزند دختر است  هب 
  اسامی مهیار، بهناز و اولیا

 ف رج اهلل خان فتحی ششمین
هلل خان و زرها خانم  ، هک رد اریان ب  مشغول بود پس از انقالب هب  دولتیکارفرزند میرزا اسدا

کا همانند خیلی دیگر از اریانیان ربای اداهم زند و تنها دختر و  گی با همسرشان بانوگلریا اساسی امری
،" شیده" ) شیده از اردواجش صاحب دختر شد (یادگارشان  

نمود و اداهم زندگی را رد رغبت بسر میبرند مهاجرت  
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هلل خان فتحی ، و یادگار اندیده بانو زرها رف هفتمین و آخرین فرزند میرزا  یعی " صاحب اسدا

" رپوین بانو " هک ماردشان زرها خانم رد زمان وضع حمل جانش را از ملقب جمع" سادات بانو و 
  ،دنیبب شیرزنی بنام رپوین را  و حتا نتوانست رخ دست داد

یت اهلل فرجامی رد آمد و دارای رپوین بانو  نی بنامهای " گیتی ،  هب همسری آاقی هدا فرزندا
گردید فرجامی مهران و پیمان"  

نی با انمهای هومن و پدرام است   گیتی فرجامی ازدواج نمود  و  ثمره ازدواجش فرزندا
شوربختاهن ردزمان پس از انقالب هک مردم  علنی رد روز روشن رد خیابانها زددی و  رپوین فتحی ، 

غارت میکنند ، این شیر زن رپوین بانو بدلیل ردگیر با غارتگران بدست زددان گشته شد روح و 
 روانشان شاد باد

************************************* 
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 )سومین فرزند میرزا ابولقاسم خان فتحی و بیگم صاحب خانم( 
نام " احب فرزندی شدند ب میرزا علی خان فتحی انم دارد هک با بانو همدم ازدواج نمود و ص

پس از مرگ زود رس پدرش زری نظر مارد دلسوز و مهربانش هب اداهم هک  نصرت اهلل خان فتحی " 

کار  و ات ردهج مهندسی نفت پیشرفت نمود  تحیصل رپداخت هک سالها رد شرکت نفت خوزستان ب
 مشغول بود 

شت و پس از ازدواجش با  و دو    و پدر یک فرزند پسر " بانو اتبوس"ولی دنیا سر سازش ندا
دختر..... شدن رد سنین جوانی رد ارث سکته قلبی با این جهان انمردمی بدورد حیات گفت  

 روحش شاد 
م خان هک رد هک اورا " مخدی" صدا میکردند و انم آخرین فرزند  بیگم صاحب خانم و ابولقاس 
نم ، رد کودکی جان سپرد  نم اصلی اش را نمیدا دلیل مرگش را نیز نمیدا  
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************************************* 
 دومین همسر میرزا ابولقاسم خان، " شازهاده خانم " هک  ایشان را) خانم شازهاده( صدا میزدند

ن اقجار  ربای ابولقاسم خان چهار فرزند بدنیا آورد هک هس دختر هب اسامی صغرا  و   بود چون از خاندا
همسر شازهاده  عذرا خانم  همسر سرهنگ  احمد خان کیان ارثی و ملقب ) شازهاده آغا(

شت و عالیه خانم اسماعیل میرزا  " سرهنگ " رفیعی  تنها یک پسر هک انمش  ،هک فرزندی ندا
دنتش را ) میرزا حسن خان ( گذ ای"  دودمان انهم"رد همین جا  میرزا حسن خان فتحی ، ا

گاهن  ن و نوادگانش دارا میباشد هک شرح حال ایشان از جوانی ات روزیکه  جدا با اسامی فرزندا
 آفتاب زندگانیشان رغوب کرد نوشته شده است 

************************************* 
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 یخوارهمارد میرزا حسن خان فتحی  " شازهاده خانم "همسر دوم ابولقاسم خان توضیح  اینکه  
  "اقجار"رفیع  میرزا  محمد دادنتش بنام " نیره خانم " هک  هب همسری 

" صاحب جمع " رد آمدند،   
ن " قزل ارسالن خانم شازهاده و نیره خانم و رباردشان حسینقلی   بودند" خان فرزندا  
 و یک دخترهس فرزند پسر " صاحب جمع محمد رفیع میرزا اقجار " نیره خانم و ثمره این ازدواج  

، هب اسامی زری  
  توضیح:

، محمدرفیع میرزا اقجار ملقب هب صاحب جمع ،فرزند محمد ولی ) صاحب جمع( " رفیعی اه "
کاوس میرزا ،فرزند عباس میرزا " ولیعهد" فرزند فتحعلی شاه اقجار  میرزا،فرزند کی

گرفتن شناسناهم مجبور شدند هب رفیعی تغیر دهند ربای 1304هک رد سال   
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سومین شازهاده محمد ، شازهاده محمدرضا میرزا  ،دومین اولین فرزند ، شازهاده اسماعیل میرزا  و ، 
ری شد هک ره یک این  حسین میرزا و چهارمین و تنها دختر نیره خانم و صاحب جمع  زرها انمگذا

ن انم خانوادگی " رفیعی " را دارا هستند  هلل ، زرها خانم فرزندا  بعدا هب عقد و ازدواج میرزا اسدا
ر علی اصغر خان فتحی و دیگر هک پد،  خان فتحی دومین فرزند ابولقاسم خان و بیگم صاحب خانم 

ن میباشند رد آمد  فرزندا
  

(صاحب جمع محمد رفیع میرزا ) دومین فرزند نیره خانم و  
زدواج نمود محترم بانو " مصفا " از نوادگان محاسبه الدوهل بود ؛ ا شازهاده محمدرضا میرزا رفیعی هک با

"  میرزا  رفیعی . هوشنگ میرزا  رفیعی ، اریج میرزا  ثمره این ازدواج ،هس پسر هب اسامی ، تورج
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یدر قلی خان کیان ارثی و فرزاهن دختر دکتر دو دختر هب اسامی رپواهن " همسر ح مهندس " رفیعی و 
ن و نوادگانشان ردردخت افمیلی انمبرده شده اند علوی میباشد کایک فرزندا هک ی  

(صاحب جمع هبمحمد ) رفیع میرزا اقجار ملقب سومین فرزند نیره خانم و  
ازدواج نمود هک ات  "بختیاری  اتج ایلخان ظفر با بی بی ملک"یعی  هک شازهاده محمدحسین میرزا رف 

ودند و روزیکه رد یک حادهث رانندگی رهدو باهم جانشان را از دست دادند رهگز از هم جدا نشده ب 
همسر نقوی اقضی پاهی یک  ن دختانمهای خانم زری اه هب  دخترباالخره ثمره این ازدواج 

 همسر خانم و محبوهبهک با آاقی شمس تبرزیی  ازدواج نمود  دیگری نیره خانم ،دادگستری و 
نی هستند هک رد ردخت افمیلی بعنوان ثمره عنوان  آاقی  گلشنی هک رهیک اینها دارای فرزندا

 شده اند 
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هک با دختر دائی خود از خانواده بخیتاری  و تنها پسر شازهاده محمد حسین میرزا جمشید انم دارد
شت   ازدواج نمود و انها دختری بیادگار گذا

 چ هارمین فرزند نیره خانم ومحمد رفیع میرزا  صاحب جمع
هلل  دنتش ، زرها خانم هب همسری میرزا اسدا تنها دختر این خانواده بود هک انمش را زرها خانم گذا

له نوئی رد آمد و ربای این خانواده هفت فرزند جمعا بدنیا مح  خان فتحی فرزند دوم میرزا ابولقاسم
 آورد هک شامل چهار دختر و هس پسر هستند

ن اش بدلیل اینکه هنوز کودک بودند هب  توضیح : پس از فوت صاحب جمع و نیره خانم ،  فرزندا
اسماعیل و پس از آن شازهاده سررپستی خاهل خود خانم شازهاده و ابولقاسم خان زندگی نمودند 

دختر میرزا ابولقاسم خان و شازهاده  فتحی میرزا " سرهنگ رفیعی " با دختر خاهل خود عذرا خانم
 خانم ازدواج نمود هک 
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رد اداهم این دودمان انهم مالحظه خواهید نمود     

 اولین فرزند میرزا ابولقاسم خان هب انم
هک با عمه زاده خود حسین خان کیان ارثی ازدواج کرده بود ،شوربختاهن  " شازهاده آغا صغرا و یا " 

احمد خان سرهنگ  حسین خان رد جوانی دچار بیماری ریوی شده و ردگذشت ، پس از آن 
هک رد باال زری انم کیان ارثی هب همه  کیان ارثی با زن ربارد مرحوم خود " شازهاده آغا " ازدواج نمود 

ن با انم اشاره شده استو نوادگان  فرزندا  
************************************* 

 سومین فرزند ابولقاسم خان و شازهاده خانم
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شازهاده اسماعیل میرزا  " سرهنگ رفیعی" ، عذرا خانم انم دارد ، هک هب همسری خاهل زاده خود 

شایسته خانم و فرنگیس رد آمد ، ثمره این ازدواج پسری بنام بهرام میرزا و دو دختر هب اسامی 
 خانم بود
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تجارکرمانشاه بود و بدلیل خانم ویدا هک دختر یکی از همسرش اولین بهرام میرزا :  از 
شتن مارد توسط بانو لقاهئ جوارهی خواره لعبت جوارهی همسر نصراهلل خان فتحی  ندا

"حاج محمد مهدی جوارهی محله نوئی دائی زاده ابولقاسم خان فتحی بود  توضیح اینکه "  
بهر روی ویدا خانم رد این خانواده رشد و رتبیت شده بود هک هب عقد و ازدواج بهرام میرزا رد آمد و 

 ربای بهرام میرزا رفیعی چهار فرزند پسر بدنیا آورد 
لعلی {عبدی ) عب، سومین  رهمزاول . ارسالن رفیعی ، دوم  انمیده شد جمشید و چهارمین دا  

ارسالن رفیعی فرزند بهرام میرزا رفیعی و  ویدا خانم از ازدواجش تنها پسری دارد بنام 
 اردالن رفیعی

رهمز رفیعی فرزند بهرام میرزا رفیعی و ویدا خانم  ، از ازدواجش دو پسر بنامهای محمد و امیر دارا  
 میباشد
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لعلی{  از ازدواجش پسری بنام وحید و  سومین  فرزند بهرام میرزا و ویدا خانم ، عبدی ) عبدا

 دختری بنام رنگس دارد
کا است  جمشید رفیعی فرزند بهرام میرزا و ویدا خانم ، ثمره ازدواجش دو دختر هب اسامی مهدهی و ملی
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ت اهلل روشن و بی همسر  " شایسته رفیعی "اسماعیل میرزا رفیعی شازهاده فرزند دوم

تر شد صاحب دوپسر و دو دخ   
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نی هب واج نمود و دارای فرزندهک بادختر آلمانی رد ارتیش ازد "روشن سعیددکتر  "اولین فرزند ، ا
 انمهای  کیوان و لیال شد 

زدواج نمود و دارای ن اهک با عموزاده خود دکتر همایون روش " انهید روشن  " دومین فرزند ،
نی    هب انمهای  هومن ، هیراد  و هیربد شد فرزندا

نمود و  انم دارد هک با بانوئی بنام فریده از ااهلی رتکیه ازدواج "منوچهر روشن "ن فرزند ،سومی 

نی هب اسامی ، رامش ، رامین و رعنا شدند  فرزندا
و دارای دو پسر هب  اعظم طباطبائی رد آمد هک هب همسری دکتر  فرزند،" زرهه روشن" چهارمین 

 اسامی  خشایار و شهریار شد

 سومین فرزند شازهاده اسماعیل میرزا رفیعی و بانو عذرا فتحی
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و دارای هس فرزند دخترشد  م دارد هک رد کرمانشاه با محمدخان وزریی ازدواج نمودانفرنگیس رفیعی 
فهیمه ،فتاهن و فری هب اسامی  
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، پسر شازهاده محمد  رفیعی ازدواج عموزاده خود مهندس هوشنگاولین دخترشان فهیمه  هب عقد و 
،  بابکبا انمهای پسر  ین ازدواج دختری هب انم روشنک و هسرضا میرزا رفیعی رد آمد هک ثمره ا

. سیامک و سیاوش بود  
کار  س هوشنگ رفیعی هک سالها پس از اخذیح : مهندتوض  مدرک مهندسی رد شرکتهای دولتی ب

 رد دست داشت هک با موفقیت تمام کرد اصفهان استان مشغول شد و رپوژاهی بسیاری بوژیه رد
و  رد اواخر شرکت ساختمانی خصوصی دارئ نمودند ولی رد یک حادهث رانندگی این جوان مهربان و 

یز رد یک حادهث معلوم و یا افمیل دوست و خادم اریازنمین  کشته شد بابک پسر ایشان ن 

ل یکی از آشنایانش توسط اسلحه کشته شدانمعلوم پس از انقالب بدست کودکی رد منز  
  روشنک رفیعی با دکتر افقری ازدواج نمود و صاحب دو فرزند پسر هب اسامی کامران و رعافن

.شد  
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بهاردان ، فرزند دکتر احمد فتاهن دومین فرزند فرنگیس بانو رفیعی و محمدخان وزریی با همایون خان 
.خان بهاردان ازدواج نمود  

د هک کیومرث مهرورز ازدواج نمو) سرهمنگ ( فری وزریی سومین دختر ، با پسر عمه خود آاقی 
.و زعزیاهلل میباشد ثمره این ازدواج فریده ، محمد  

نگنه " ساالر با آاقی اعظم زبانو فرنگیس و یا فرح انگیز ، پس از فوت شورهش محمد خان وزریی 
شوئی بست و ات آخرین داقیق زندگانی با همدیگر با شادی زندگی میگردند ان زاناشرف" پیم  

انم (و شازهاده خ فتحی د میرزا ابولقاسم خان) چهارمین فرزن  
.، هک خواره میرزا حسن خان فتحی میباشد عالیه خانم انم دارد  

ازدواج نمود و پس از مدتی جدا شد و همسر ااقی علی عالیه خانم با پسر دائی خود امام قلی خان  
.بیگ دارگونی پسرآاقی سلیم بیک دارگونی ، دائی زاده مارد خود شد  
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************************************* 
.بانو خدیجه سلطان انم داشت فتحی همسر سوم ابولقاسم خان  

سالها نخست وزری و سناتور  خدیجه سلطان دختر شریف امامی و خواره مهندس شریف امامی هک 
خان بدنیا آورد بنام بیگم  ابولقاسم ربای ی تنها دختر  از دو مارد مختلف بودند " خدیجه سلطان بود 

مالکین بهاردان " هک از  بهاردان" ربارد کوچک میرزا رضا خان هب همسری ارباهیم خان هک آغا
ختر یک فرزند پسر بنام احمد خان و یک د رد آمد و از ایشان دارای  ولین باغباردان بودم و مت 

.بنام زرین اتج خانم شد  
با دختر حاج میرزا  " دکتر احمد خان بهاردان " بیگم آغا و ارباهیم خان بهاردانین فرزنداول   

هلل جوارهی ساعتچی بنام قدسی خع  می زریاسا دارای چهار فرزند پسر شد هبانم ازدواج نمود و بدا  
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و دارای فرزندی بنام دکتر  یک : دکتر هوشنگ بهاردان هک با همسر فرانسوی ازدواج نمود
صص  یک زپکش مجرب و پوست رد نیس فرانسه میباشد ایشان فلیپ بهاردان  هک جراح و متخ

.شناخته شده  رد فرانسه میباشد  
ازدواج نمود و محمد خان وزریی  دختر فرنگیس خانم رفیعی وزریی دو : همایون بهاردان هک با فتاهن  

  هس : رهمز بهاردان
 چهار : رپوززی بهاردان

 ) ات امروز اطالعی از این دو رباد رهمز  رپوزی  بدستم رنسیده است (
دومین " زرین اتج خانم "  فرزند بیگم آغا و میرزا ارباهیم خان بهاردان هب همسری" میرزا 

خان دبیر قهوه رخی هک بعدا با انم حانوادگی فرهنگ معروف شد " ازدواج نمود و  ارباهیم
 دارای هس فرزند پسر بنامهای زری
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، فرزند زرین اتج خانم بهاردان و میرزا ارباهیم خان " دبیر قهوه رخی اولین منصور فرهنگ 
شهراه کوچک و شهرستان  " هک با شناسناهم فرهنگ معرفی میشدند ، یکی از اولین افرادی بود هک رد

صص شیب از حد رد ماشین االت و  زی کرد و با تخ گااهی تولید ربق و تورنیب راه اندا وداهت دست
 صناعی سنگین یکی از مهندسین با تجرهب رد اریان بشمار میرفت

ازدواج نمود و ثمره ازدواجش یک پسر و دو دختر  ه خانم منصور فرهنگ با اتج خانم دختر زدنبی
می زری بودهب اسا  

شهریار فرهنگ فرزند اول منصور خان فرهنگ بود هک با دختری بنام نغمه امکلی ازدواج کرد و 
 دارای فرزندی بنام فرزین هستند

ن چی"علی همد "م است هک با جوانی بنامشراره فرزند دیگر منصورفرهنگ و اتج خان  ازدواج  ا
 نمود و دارای دو فرزند بنامهای " دل آرام و دلناز" میباشند 
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 فرزند دیگر منصورخان فرهنگ و اتج خانم شهره انم دارد هک از کودکی فلج بود 
فرزند دیگرزرین اتج خانم بهاردان و ارباهیم خان دبیر بود هک دارای همسر  دومین مظفر فرهنگ

نی بنامهای .... است رم  } ات و فرزندا این لجظه چیه اطالعاتی از کسی رد مورد این خانواده ندا  
نی بنامهای ...  د فرهنگوسومین محم  است هک دارای همسر و فرزندا  

 محمد حسین خان فرزند پنجم میرزا فتح اهلل خان  اول
آغا میباشد  هک با همسرش بنام سکینه سلطان تنها یک دختر بنام و ربارد میرزا ابولقاسم خان فتحی  

دنتش  جان بیگم بجای گذا
 ) توضیح : سکینه سلطان از خانواده شفیع زاده محله نوئی هستند (

سکینه سلطان  هب همسری شخصی بنام سید زین العابدین رد  وغا جان بیگم  دخترمحمد حسین خان آ

 آمد
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 ن بود (یکی از مشهوررتین مبلغین دین بهائی رد اصفها) توضیح : سید زین العابدین " سهراب " 
 و هب همین دلیل مورد آزار و اذیت ااهلی اصفهان میشد

یت اهلل  چهار فرزند هب اسامی ثمره ازدواجشان   عنایت اهلل خان " سرهنگ سهراب" ، هدا
 خان " تیمسار سهراب " امکل خان " سرهنگ سهراب " حسین خان " دکتر سهراب "

 
 )اولین فرزند (

هلل خان  سرهنگ عنایت اهلل خان سهراب ، هک با زرانگیس فتحی اولین فرزند میرزا اسدا
ازدواج نمود ، هک ثمره این ازدواج دو دختر  و جنپ پسر میباشند هب اسامی و فتحی و زرها خانم رفیعی 

 رتتیب انم رد زری
 "خانم بصیرت سهراب"
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دو پسر بنامهای سروش و کیوان و دو دختر هک هب همسری آاقی فتح اهلل مهجور رد آمد  دارای   
سروش مهجور از ازدواجش دو فرزند هب اسامی رعافن و احسان ، بنامهای رپیچهر و مهناز میباشند

دارا شد ، و رعافن فرزند سروش از اردواجش دو فرزند دارد هب اسامی انزنین و کوروش، 
شته است   رد ات ابن اترخی ، همچنین کیوان نیز فرزند از خود باقی نگذا احسان هنوز فرزندی ندا

دختر هب اسامی ریحان و افران است ،  مهناز مهجور فرزند بصیرت خانم تنها دو  
نی با اسامی   رپیچهر مهجور ) رپی خانم صادقی( همسر دکتر حسن صادقی شد و  ثمره ازدواجش فرزندا

 گلوریا ، ویکتوریا ،کامران ، املیا و کاملیا میباشد
سهراب" خان "سهراب  

 فرزند سرهنگ عنایت اهلل خان سهراب و زرانگیس فتحی 
رامی " اولن" ازدواج نمود و دو پسر بنامهایبا دختردکتر به   
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رد ، سهراب خان رد جوانی رد ارث سکته قلبی چشم از جهان بستفریبرز و فرزاد بجای  گذا  
دارای هس فرزند هب اسامی ،  سهراب سهراب ) همنام پدرزبرگش( و سهیل  فریبرز سهراب

،سهند سهراب گردید ه است ، فرزاد سهراب فرزند سهراب خان ،جمعا چهار فرزند دارد هب 
کا و داریوش   انمهای ، شروین ، اروین ، الی

 " سعید خان سهراب "
انتخاب نمود هک ثمره این ازدواج دو پسر دختر آاقی امیر معظم " فروغ خانم " را هب همسری خود 

کا  بنامهای سیاوش و سیامک میباشد ، سیامک سهراب دارای  دو فرزند است با انمهای اری
 وسامان 

 " دکتر خسرو سهراب "
بوجود آمد ، یا حقیقی ازدواج نمود هک از این ازدواج پسری بنام مایم و دختری بنام ندا با خانم رث  
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جوانی رد ارث بیماری سرطان چشم از جهان هستی فرو بست ، روانش شاد بادتوضیح : ندا رد شور   
 " رپوزی خان سهراب"

رپوزی سهراب یکی از افرادی بود هک ات آخرین لحظات زندگیش عاشقاهن با افمیل و اگتسبنش رد ره 
کان از ه  مه گوهش این جهان پهناور بودند رد ارتباط حتی شنودی از طریق تلفن بود و ات حد ام

افمیل د دوستان با خبر بود ، بیاد دارم چند روز شیپ از فوت انگهانی اش قرار بود این دودمان 
 انهم را با یاری ایشان هب اتمام رسانم ولی گویا بخت یارم نبود ، بهر روی روانش شاد

طن رپوزی خان سهراب هک همانند دیگر اگتسبن بدالئل انقالب و شورشی هک رد این بوجود آمد رتک و

 بانو فریده سهراب  هک با عموزاده خود ، او از ازدواج اولش  کرد و رد رغبت زندگی را هب آخر رسانید
شت هب انم سپهرو از ازدواج  یت اهلل خان سهراب بود ، فرزندی بیادگار گذا فرزند تیمسارهدا

شت م هک با دکتر مهر الملوک   صادق پور دو فرزند دیگری بنام امید بجای گذا  
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فرزند دارد با  از ازدواجش چهار فرزند دارد هب اسامی ، سما ، فرید ، انیسا و فرزاهن امید نیز دوسپهر 
  انمهای  .....

 " دکترمسعود سهراب"
یت اهلل خان  ازدواج نمود هک ثمره این  خانم با دختر عموی خود ، رپواهن سهراب دختر تیمسار هدا

کا ، الهام با جوانی  هام میباشدازدواج یک پسر بنام ربزو و یک دختر بنام ال   از ااهلی امری
میباشد ه این ازدواج دو فرزند ازدواج نمود هک ثمر  

 " بانو فروغ سهراب "
آخرین فرزند سرهنگ عنایت اهلل  خان سهراب و زرانگیس خانم فتحی ، با آاقی مغزی 

 ازدواج نمود ، ثمره این ازدواج جمعا شش فرزند میباشد هب عبارت زری 
میباشند محبوهب ، مهروهی ، کوروش ، شهره ، کاویان و شهرزاد  
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 ) دومین فرزند (
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یت اهلل خان سهراب "  "تیمسار هدا
یت اهلل خان سهراب با بدرالحاجیه ازدوا  دختر و هس پسر  ششج نمودند هک ثمره این ازدواج هدا

 بود ، اسامی رد زری
و انزی ،، نسرین رثیا، رپواهن ، مهناز  فریده بانوانٍ،  

 آاقیان ، اریج خان ، فریدون خان و هوشنگ خان سهراب میباشند
 )سومین فرزند (

 " سرهنگ امکل خان سهراب "
امکل خان با بانو بدری خانم نوربحش ازدواج نمودند و دارای جمعا هس فرزند شدند ، اولین 

 فرزندشان رپوین خانم سهراب  هک همسر منوچهرخان فتحی شد و از این از
 دواج دو فرزند هب انمهای  فتنه و ایمان بود ، 
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توضیح اینکه فتنه رد سن کودکی دچار سرطان شد و چشم از جهان بست ، ایمان سالهاست رد 
کا زندگی میکند و بدلیل انقالب نتوانست رد مراسم خاک سپاری مارد و یا پدرش حضور داشته  امری

 باشد
ان خان سهراب"" کیه  

کار مشغول بود با دختری از  هک رد المان  رد رشته مهندسی تحصیل کرد و رد کارخاهن اتومبیل سازی ب
کا ازدواج نمود هک ثمره این ا نی دو دختر هب اسامی سوز زدو ااهلی آلمان بنام اری  اهن و آریاهناج فرزندا

دی فرزند هب ارمغان آوردند  ، است هک این دو دختر ربای خانواده سهراب تعدا
"" همایون خان سهراب   

آخرین فرزند سرهنگ امکل خان و بدری خانم نوربحش با دختر سرهنگ مفخم  بنام گیتی 
شت   خانم ازدواج نمود و دو دختر هب اسامی سپیده و سحر بیادگار گذا
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 ) چهارمین فرزند (

 " دکتر حسین خان سهراب"
 دکتر حسین خان سهراب با دختری از ااهلی فرانسه ملقب هب

ود هک شوربختاهن بدلیل سرطان " تومورمغزی" و عمل جراحی روی مغز رد " مادام " ازدواج نم  
شت  کا انجام شد رد فرانسه چشم از جهان بست و فرزندی از خود بیادگار ندا  امری

************************************* 
غالمعلی خان ششمین فرزند فتح اهلل خان بود هک از همسرش دو فرزند بنامهای شکراهلل خان  -6

و شجاهع خانم پیدا کرد .شکراهلل خان با بانوئی گمنام ازدواج نمود دارای فرزند دختری بنام 
 مهین شد 
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و یک دختر شد  بشجاهع نیز با مرد گمنامی ازدواج نمود و دارای دو پسر هب اسامی سید علی و ابوطال 
 هک شوربختاهن چیه نشانی و انمی از بازماندگان غالمعلی خان ات هب امروز نتوانستم بدست آورم

************************************* 
ن میرزا فتح اهلل  پدر ابولقاسم خان و خوارهان و رباردانشان هک خان ،  این نوادگان و فرزندا

 بنیان گزاران خانواداهی 
ن  و  ن ارثی ،بهاردان ، سهراب ، رفیعی ، نکوزاد . کیا ن و وااگتسبن   و خاندا فتحی هک دیگر خاندا

هستند هک ات این اترخی قاسم خان میباشد رد اصل انم خانوادگی میرزا فتح اهلل خان و میرزا ابول 
  . آوری کنم  توانستم جمع

******************************** 
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ن میرزا توضیح اینکه : کلیه   رکی هک رد دودمان انهم  خاندا اسامی ، عکس و یا مدا
ابولقاسم خان فتجی  و وااگتسبن ، همچنین رد دودمان انهم خانواده میرزا حسن خان 
فتحی   ،جمع آوری شده است  رد شرایطی بدور از وطن و رد رغبت بوده وتنها از 

کانم بوده است ، طریق دنیای مجازی اینترنتی و یا تلفنی  و ارتباط با اگتسب ن و زندی
شتن اطالعات اگر رد آن انمی ذکر نشده است و یا تصوری ی نیست  ،بدلیل ندا

شته و با تمام وجودم دست هب قلم ربده  کافی بود ،  البته من سعی و کوشش خوردا ردیغ ندا
 و همت این اتریخچه و یا دودمان انهم خانوادگی را  ربای آیندگانمان ،  بدون  هیچگوهن

نی،  با خلوص نیست انجام  ری ، و یا بیرنگ نمودن فردی و یا خاندا تفاوت گذا
دادم  ، با اینکه  جمع آوری این مشخصات  شیب از یک سالی بطول انجامید و حتی 
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م اولیه ایشان  ن نکوزاد هک رد ابتدا  از اقدا دست نوشته اهئیکه از سوی خاندا
نکوزاد داشتم ،  زریا کمکی بود ربای سپاسگزاری نمودم و یادی  هم از احمد خان 

 داشتن بعضی از اسامی .  
بهر تقدری امید است رد آینده ، بازماندگانمان این کار  را اداهم دهند ، زریا  بنیاد و   

 ریشه  نیک ره فرد و ره خانواده ای ، رغور و افتحار او و بازماندگانش است  .
کایک زعزیانی هک رد بیکران با سپاس   گارش و تدوین این ا از ی ین مدت  ،رد زمینه ن

 یاری رساندند . دودمان انهم هب من 
 شهریار فتحی 

 شهرونکوور کااندا 
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