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چکيده
ناصرالدين  شاه به آباداني خوزستان عالقۀ بسيار داشت و براي احياي دوبارۀ رودهاي آن اهتمام بسيار 
منظور  اين  به  بود.  اهواز  سد  بازسازي  و  مرمت  خوزستان  احياي  براي  او  برنامه هاي  از  يکي  کرد. 
طي مأموريتي يکي از دانشمندان دارالفنون به نام ميرزا عبدالغفار خان اصفهاني ملقب به نجم الملک 
)۱3۲6ـ ۱۲55ق( را با هدف ويژۀ بازديد از سد اهواز و راه اندازي آن در سال ۱۲۹۹ق به خوزستان 
فرستاد و با صدور فراميني چهارده گانه  وظايف او را مشخص کرد. يکي از وظايف او تعيين مجاري و 
عرض شطّ العرب )اروندرود امروزي( و ترسيم نقشۀ ُمحَمره )خرمشهر امروزي( و وارسي قابليت آباداني 
آن بود. نجم الملک پس از بازگشت از مأموريت نقشۀ محمره را در اصفهان با عنوان اراضي محمره 
ترسيم و تقديم ظل السطان، فرزند ناصرالدين  شاه کرد و به فاصلۀ يک ماه رونوشتي از آن نقشه را در 
تهران ترسيم کرد. در اين مقاله نخست دو نقشۀ مذکور با ذکر اعالم آن و بررسي احوال نگارنده معرفي 
مي شود. سپس با تطبيق اطالعات نقشه با اطالعات معماري که در سفرنام  از محمره به دست مي آيد، 
عناصر و اجزاي قلعۀ محمره در دورۀ قاجاريه شناسايي مي شود و تا حدودي تصور نگارنده از اجزاي 

معرف قلعه، چه در قالِب مکتوِب سفرنامه و چه در قالِب مصوِر نقشه، معلوم مي شود. 

واژه هاي كليدي 
نقشه هاي تاريخي ايران، جغرافياي تاريخي ايران، نجم الملک، عبدالغفار، محمره، خرمشهر.
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مقدمه
ــات تاريخي، از جمله  ــهرها در انواع مطالع ــۀ تاريخي ش نقش
ــع مهم  ــت دارد و از مناب ــهر، اهمي ــاري و ش ــات معم مطالع
ــه ها در  ــه از ترکيب نقش ــرود. چ ــمار مي ــش آن به ش پژوه
ــتاري مي توان به اطالعات  ــام منابع تصويري با منابع نوش مق
ــت يافت. موضوع اين نوشته معرفي  ــهرها دس ارزنده اي از ش
ــۀ تاريخي از خرمشهر )با نام قديمي ُمحمره( در دورۀ  دو نقش
ــنادي ديگر، از جمله سفرنامه  ــت که به همراه اس قاجاريه اس
ــنهادات، گزارش هاي  ــالۀ پيش ــتورالعمل و رس و کتابچۀ دس
ــتان  مأموريت نجم الملک )عبدالغفارخان اصفهاني( از خوزس
ــت که با هدف ويژۀ بازديد از سد اهواز  ــال ۱۲۹۹ق اس در س
ــناد مي توان از  و را هاندازي آن انجام گرفت. به کمک اين اس
وجوه گوناگوني جغرافياي تاريخي شهرها، از جمله خرمشهر 
ــت يافت؛ از  ــناخت و به اطالعات ارزنده اي از آن دس را بازش
ــيوۀ  ــهر گرفته تا طرز بيان و ش ــکل و اجزاي ش موقعيت و ش
ــيم نگارنده و نيز تصورات مشترک از شهر ميان نگارندۀ  ترس

نقشه و خوانندۀ آن.۱
ــفر نخست۲ خود به خوزستان را که       نجم الملک گزارش س
ــتقيم ناصرالدين شاه بود در قالب سه  مأموريتي به فرمان مس
کتابچه تنظيم کرد و آنها را به انضمام چندين نقشۀ مفصل از 
منطقه تقديم ظل السلطان، فرزند ناصرالدين شاه کرد. گزارش 
ــفرنامۀ خوزستان به  ــفر در سال ۱36۲ش با عنوان س اين س
ــياقي منتشر شد و همو در سال  ــش دکتر محمد دبيرس کوش
ــه انضمام تصوير  ــفرنامه را ب ــح ديگري از س ۱3۸5ش تصحي
ــتور مأموريت خوزستان به طبع رسانيد که شامل  کتابچۀ دس
ــرح و تعيين حدود  ــاه در ش فرامين چهارده گانۀ ناصرالدين ش
ــنهادنامه اي  ــفر پيش ــت.3 ديگر ره آورد اين س ــت اوس مأموري
ــلطان براي آبادي سرزمين بختياري  است خطاب به ظل الس
ــاله با عنوان »معرفي رسالۀ  ــتان. اين رس ــتان و لرس و خوزس
ــنهادات عبدالغفار به ظل السلطان«4 به همت محمدعلي  پيش

هدايت در پيام بهارستان منتشر شده است )تصوير ۱(.
ــه هاي  ــده اثري از نقش      در ميان اين گزارش هاي منتشرش
سفر نجم الملک نيست. حال آنکه او خود در گزارش  هايش از 

وجود نقشه ها و تعداد و موضوع آنها چنين خبر داده است: 
چاکر بعد از مدت شش ماه و نيم سفر و گردش در خاک الوار3و 

ــتان و بختياري در تاريخ دو شهر رجب ۹۹ وارد اصفهان  خوزس
شده بحضور مستطاب ارفع امجد واال ظل السطان مشرف گرديده 
ــه و کتابچۀ منقحي نداشت و در تمام مدت سفر غير  چون نقش
ــوّده 5و يادداشت چيزي ضبط نکرده بود مرخصي حاصل  از مس
کرده مدت سي وپنج شبانه روز مشغول طرح چند نقشه و ترتيب 
ــي طرح نمود با کمال صحت و  ــۀ اصل کتابچه گرديد چهار نقش
ــۀ بزرگي مخصوص سّد  ــافرت دوم نقش تنقيح اول تپگرافي مس
اهواز سيم نقشۀ مخصوص اراضي مّحمره چهارم نقشۀ براي آب 
ــد و  ــته ش کاُرن و کوه کارکنان و از هر کدام دو صورت برداش
ــاءاهلل در طهران طرح شود  ــۀ ديگر باقي ماند که ان ش چند نقش

)نجم الدوله، ۱3۸5: ۲66(.
ــخ پانصد  ــاب تاري ــروي )ف ۱3۲4 ش( در کت ــد کس      احم
ــک و اقدامات او در  ــفر نجم المل ــتان در ذکر س ــالۀ خوزس س
ــه هاي منضم به  ــفرنامه و نقش ــتان از نسخۀ اصلي س خوزس

تصوير ۱. رسالۀ پيشنهادات عبدالغفار به ظلّ لسلطان 
)مأخذ: محمدعلي هدايت، پيام بهارستان، ش 6(
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ــتي از آن در وزارت  ــلطنتي ايران و رونوش آن در کتابخانۀ س
ــت.6 اما دکتر دبيرسياقي عليرغم پيگيري  دارايي ياد کرده اس
براي دسترسی به نقشه ها و نسخۀ اصلي سفرنامه از کتابخانۀ 
ــت. در اين مقاله دو  ــت نيافته اس ــلطنتي و ملي به آن دس س
ــۀ ترسيمي نجم الملک از اراضي محمره را که با سفر اول  نقش
او به خوزستان )۱۲۹۹ق( منطبق است معرفي مي کنيم. اين 
ــکدۀ معماري و  ــه از طرف گروه تاريخ و مرمت دانش دو نقش
ــازي دانشگاه شهيد بهشتي و به راهنمايي دکتر فرهاد  شهرس
ــناد و تاريخ ديپلماسي درخواست شد و با  تهراني از مرکز اس
ــگران اين مرکز در اختيار نگارندگان  همکاري عالمانۀ پژوهش

قرار گرفت.7

۱. معرفي نقشه ها
ــمت چپ هر دو نقشه مقياس و تاريخ و  ــيۀ پايين س در حاش
ــه   ــت. تاريخ هر دو نقش نام عبدالغفار )نجم الملک( نمايان اس
ــعبان و ديگري ۲۸ رمضان. ابعاد  ــال ۱۲۹۹ است؛ يکي  ش س
ــۀ متأخر    ــانتي متر و نقش ــدم 5/ 6۱ × 5/ ۱44 س ــۀ متق  نقش
ــت. مقياس هر دو يک ده هزارم  ــانتي متر اس 54 × 5/ ۱4۰ س
ــت که نگارنده در نقشۀ اول آن را هم به شکل عددي  ذرع اس

و هم خطي نمايش داده است:
ــه  ــت يعني که هر يک ذرع طول در روي نقش مقياس ۱۰۰۰۰/ ۱ اس
ــمت بزرگ نظير  ــزار ذرع از روي زمين و هر قس ــت با ده ه نظير اس
است با يکصد ذرع و هر قسمت کوچک با ده ذرع بتاريخ شهر شعبان 

المعظم ۱۲۹۹ عبدالغّفار

ــه را  ــيم نقش ــۀ دوم مکان ترس      عبارت »طهران« در نقش
ــان مي دهد. احتمال دارد با محاسبۀ ايامي که نجم الملک  نش
ــت از خوزستان در اصفهان اقامت داشته نقشۀ اول  در بازگش
ــيم کرده باشد.۹ خود نقشه ها نام يا عنوان  را در اصفهان ترس
مشخصي ندارند. علت آن مي تواند انضمام نقشه ها به گزارش 

ــوب و در نتيجه بي نيازي از معرفي  ــفر و ديگر مدارک مکت س
ــد. نقشه ها نشانۀ جهت شمال را ندارد و به جاي  مستقل باش
ــمال و جنوب و شرق و غرب در چهار جهت آن  آن کلمات ش

نوشته شده است. 

۱. ۱. اختالف دو نقشه
ــت؛ چنانکه در محتوا  ــه بسيار اندک اس اختالف هاي دو نقش
ــواردي اندک در ضبط  ــتند، به جز م عيناً منطبق بر هم هس
ــه  در بخش اعالم آن را ذکر خواهيم  ــالم و بيان مقياس ک اع
ــه در ظاهر  و نوع خط و اندازۀ قلم مشابه اند. در  کرد. دو نقش
ــۀ اول چهار رنگ سبز )براي نخلستان( و آبي )براي رود(  نقش
و صورتي )براي بناها( و خردلي )براي راه خاکي( به کار رفته 
است. در نقشۀ دوم همين رنگ ها به کار رفته اما با کيفيت و 
ــدتي متفاوت.  نوشته هاي نقشۀ اول به دو رنگ آبي و قرمز  ش

اند و نوشته هاي نقشۀ دوم تکرنگ مشکي است.
ــيار و اختالف هاي جزيي، اين  ــباهت هاي بس      بنا بر اين ش
پرسش مطرح مي شود که علت ترسيم دو نقشه با اين ميزان 
ــباهت چيست و چرا نگارنده به تصريح خود از هر نقشه  از ش
ــت؟ ممکن است اين دو نقشه را  ــيم کرده اس دو صورت ترس
ــخص و به دو جا تحويل مي داده است؛ مثاًل يک  بايد به دو ش
ــطان در اصفهان و يک نسخه به ناصرالدين  نسخه به ظل الس
ــه در يک آرشيو نگاهداري  ــاه در تهران. شايد هر دو نقش ش
مي شده، اما به علت اهميت موضوِع نقشه از آن دو نسخه تهيه 
ــت. البته بايد جستجو کرد چنين امري در خصوص  کرده اس

ديگر نقشه هاي تاريخي اين دوره سابقه دارد يا خير.

تصوير ۲. مقياس و تاريخ نقشۀ اول. )عکس از نگارنده(

تصوير 3. مقياس و تاريخ نقشۀ دوم )عکس از نگارنده(
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۱. ۲. موضوع
موضوع و محتواي نقشه، رود کارون و تقاطع آن با شط العرب 
ــت که در  ــروزي( در مرز جنوب غربي ايران اس )اروندرود ام
شرق به شاخه اي از رود کارون و بهمن  شير منتهي شده و در 
ــط العرب و سرحد ايران و عثماني )عراق امروزي(.  غرب به ش
ــه جزييات چنداني ندارد. قلعۀ ُمحمره  ــمال و جنوب نقش ش
ــاص و اُم الَخصاصيف و  ــه و جزاير خضر و اُم الَرَص ــۀ فيلّي و قري
ُطويله و نيز نام و مشخصات همۀ نخلستان ها و نهرها در نقشه 
ــت. در اين ميان، نمايش قلعۀ محمره  ــده اس نمايش داده ش
بيش از ديگر نقاط به تفصيل رفته و شامل جزيياتي همچون 
ــه و عالف خانه و حمام و...  ــوان و قهوه خان ــازار و اي دروازه و ب
ــه از عالئم ويژه اي در معرفي نقاط  ــت. همچنانکه در نقش اس
ــتفاده نشده است، نقشه راهنماي عالئم هم ندارد  مختلف اس
ــته در آن درج شده است.  و نکات و توضيحات به صورت نوش
اين نکات شامل چنين موضوعاتي اند: فواصل، عرض و حدود 
ــتان، عمق رودخانه، مالکيت زمين ها و معرفي مالکان،  نخلس
ــن از نظر زراعت،  ــا و قريه ها، وضع زمي ــت و نام نهره موقعي

امکان کشتيراني، و... .

۱. ۳. اعالم
ــۀ دوم )رمضان( را که کامل تر  ــه ها نقش براي ذکر اعالم نقش
ــت مبنا گرفته و مطابق نقشۀ راهنماي زير )تصوير 4( آن  اس

ــماره گذاري کرديم و اعالم  ــيم بندي و ش را به ۱3 بخش تقس
ــمارۀ آن مي آوريم و موارد اختالف آن  ــمت را ذيل ش هر قس
ــخص مي کنيم. در ضبط اعالم مطابق با  ــۀ اول مش را با نقش
ــه عمل کرديم، حتي در مواردي که با متن  ــم الخط نقش رس
ــتۀ سفرنامه در تضاد بود. مثاًل در نقشه، رود كارون به  ويراس
ــکل كارن آمده است و ما در اينجا شکل کارن را نوشتيم.  ش
ــهولت پيگيري اعالْم مواردي را که در متن  هم چنين براي س
سفرنامه، سفرنامۀ خوزستان حاج ميرزا عبدالغفار نجم الملک 
ــنبه  ــنبه ۲۲ ذيحجه ۱۲۹۸ هجري قمري تا يکش از چهارش
ــان رفته بود به آن  ــان ۱۲۹۹ هجري قمري، ذکرش ۱4 رمض

ارجاع داديم.
۱( ُدَعيجي، سلمانيه، ُمتعلق بعثماني، سرحّد ايران که ُمجّصه 
گويند، َشلهۀ مخاصي۱۰، کوت سيدنعمۀ، کوت سيدعيسي، 
ــّط العرب، فياضي، بُکيع، نهر ابوُفلوس،  ــلهۀ بُوارين۱۱، ش ش

ابوالخصيب.  
ــکل »بن  ــعبان( به ش ــۀ اول )ش ۲( کوت بن همدان ]در نقش
ــيخ َچْنعان« را  ــده است[، ]»مضيف ش حمدان« ضبط ش
ــه، نهر يوسف، نخلستان  ــۀ اول اضافه تر دارد[، ُخميس نقش
ــاخوره« ]در نقشۀ اول  ــعدان، نهر جديد، »نخلستان ش س
ــلهۀ مخاصي متعلق  ــت[، اخر ُمچري، ش ــده اس ضبط نش
ــّط يکهزار ذرع  ــره ُطويله، عرض ش ــت عثماني، جزي بدول
ــود و عمق باختالف سه ذرع الي شش ذرع ]در نقشۀ  مي ش

تصوير4. راهنماي شماره گذاري نقشه. )عکس از نگارنده(
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اول ضبط نشده است[  ، عاميه.
3( اّول ُمچري، نخلستان بُوجديع، فيليه۱۲ نصرۀالملک، خانه اي 
]خانه  های[ رعيتي، عمارات ]در نقشۀ اول »عمارت« ضبط 
ــت[ نصرۀالملک، زمين خين، نهر خين۱3، زمين  ــده اس ش
ــّط جدا مي شود براي نخلستان ها  خين، نهر بوجديع۱4 از ش
ــي، َمْندوان،  ــوره، مفت ــتان س ــخ مي رود، نخلس تا دو فرس
محوله، َمالوي، کوت نواصر ]در نقشۀ اول »نواصير« ضبط 

شده است[، عريّض، خانه حنظل. 
4( مغرب، دربند، خانه شيخ خزعل خان.

5( دروازۀ فيليه. 
ــاخۀ بهمشير ]در نقشۀ اول ضبط  ــمال، فياض، تتّمۀ ش 6( ش
ــتان ال بُوُحميد ]در  ــتان ِسلج، نخلس ــده است[  ، نخلس نش
ه، »راه قريۀ  ــۀ اول »ابو ُحميد« ضبط شده است[، فِجِّ نقش
ــخ فاصله است« ]در نقشۀ اول به اين  حّفار و ان بيک فرس
ــکل ضبط شده است »راه جريه حّفار بيک فرسخ فاصله  ش

واقع است«[، دروازۀ حّفار، قلعۀ ُمحّمره، نخلستان.
ــۀاول عبارت  ــا کنار دريا]نقش ــت ت ــاحل بائر اس 7( مابقي س
ــلهۀ ]در نقشۀ  ــخ« را اضافه تر دارد[، ش »بطول هفت فرس

اول»َشلحه«ضبط شده است[ کوچک، حّد نخلستان.
۸( عرض نخلستان دويست الي پانصد ذرع، نخلستان امّ  الَتلول 
ــت[، اصل کاُرن،  ــۀ اول»ام ّ الّنلول« ضبط شده اس ]در نقش
ــکل »مليخ« ضبط شده  ــۀ اول به ش ُجَبيله، منيخ ]در نقش
ــتان، زمين باير، شلهه، شاخۀ بهمشير۱5،  است[، حّد نخلس
نخلستان، شوره زار، جزيره الخضر۱6، منزل شيخ محّمدخان 

پسر شيخ فارس، رود کارن.
۹( قهوه خانه، بازار، عالف خانه، خانه شه بندر، مسجد شيخعلي 
ــر دارد[، حمام  ــۀ اول اضافه ت ــيخ علي« را نقش ]عبارت »ش
ناتمام، خانه ]نقشۀ اول »و مضيف« را اضافه تر دارد[ نصرۀ

ــياب،  ــتان نهر س الملک۱7، ايوان، توپخانه۱۸، تذکره، نخلس
ــازخانه  ــتان امُّ  الُجريدي، مزرعۀ کنُدم وجو، کشتي س نخلس
ــازند تا قيمت يک هزار تومان و بَلم تا پنجاه  ــتي مي س کش

تومان، کوزه کري، کوت شيخ. 
ــتان،۲۰ مرکب  ــنکر اقا جان خان، نخلس ۱۰( محّل تذکره۱۹، س
سوختۀ نصرت  الملک۲۱ طول ۲۲۲۲ ذرع عرض 6 ذرع، خانۀ 

شيخ عيسي  خان مرحوم، سنکر شيخ عيسي  خان، نخلستان 
تا يک فرسخ مي رود ]در نقشۀ اول »تا يک فرسخ مي رود« 
ــت  ــت[، جزيرۀ امّ  الخصاصيف، متعلق اس ــده اس ضبط نش
ــۀ اول »نيم  ــي چهاردانک و نيمش ]در نقش ــاک عثمان بخ
آن« ضبط شده است[ سهم نصرۀ الملک است، شّط العرب، 

مصب کارن۲3.
۱۱( نخلستان مطاوعه ملک منظور پاشا.

۱۲( جزيرۀ امّ  الّرصاص متعلق است بخاک عثماني و چهاردانگ 
ــتان کوتزين ملک  ــت، نخلس و نيمش ملک نصرةالملک اس
نصرةالملک و  شيخ مبارک و ]نقشۀ اول »حاجي ماّل رضا« 

را اضافه تر دارد[،  شه بندر.
ــا، کاُدس، قبر  ــر منصور پاش ــليمان پس ــان ملک س ۱3( بلج
عّباس بن مرداس، عرض نخلستان تا دو سه فرسخ مي رود. 
ــۀ اول به  ــت ]در نقش ــاس يک جزو از ده هزار جزو اس مقي
صورت عددي »۱۰۰۰۰/ ۱« ضبط شده، نه با نوشته[ يعني 
که هر يکذرع طول در روي نقشه نظير است با ده هزار ذرع 
ــمت بزرگ نظير است با يکصد ذرع  از روي زمين و هر قس
ــمت کوچک با ده  ــۀ اول عبارت »و هر قس ــۀ نقش ]در ادام
ــهر رمضان ]در نقشۀ اول  ذرع« را اضافه تر دارد[ بتاريخ ش
»شعبان المعّظم« ضبط شده است[ ۱۲۹۹ هجري طهران 

]در نقشۀ اول »طهران« ضبط نشده است[ عبدالغّفار.

۲. نگارندۀ نقشه: نجم الملک
ــه ها را نجم الملک طي دو مأموريت خود  بنا به آنچه آمد نقش
ــت. او از تحصيل کردگان و  ــرده اس ــيم ک ــتان ترس به خوزس
آموزگاران دارالفنون بود که بر بسياري از علوم قديم و به ويژه 
ــت. در بيست  سالگي معلم رياضي  رياضيات تسلط کافي داش
دارالفنون شد و ناصرالدين  شاه شخصاً چندي نزد وي شاگردي 
ــت و به  ــت داش ــتخراج تقويم دس کرد. هم چنين، در کار اس
ــتخراج تقويم سال هاي ۱۲۸۹ تا ۱337ق ملقب  مناسبت اس
ــد )دبيرسياقي، ۱3۸5:  ــپس نجم الدوله ش به نجم الُملک و س
ــه و  ــار ترجمه و تأليفي او در زمينۀ رياضي و هندس 5۰(. آث
هيئت و جغرافيا و... به حدود پنجاه عنوان مي رسد که برخي 
ــت: »بدايۀ الهندسه، بدايۀالحساب،  از مهم ترين آنها چنين اس
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ــتقميۀ الخطوط،  ــات مس ــام مثلث ــاب به انضم ــۀ الحس کفاي
ــه، بدائۀالنجوم در علم هئيت جديد، بدائۀالجبر،  کفايۀالهندس
کفايۀ الجغرافيا، نقشۀ جغرافيا با شرح آن، قلعه سازي فوري و 

دائمي، راه سازي و پل سازي« )باقري، ۱3۹۱: ۱4(.۲4
ــه و جغرافيا  ــبب تخصص در علم هندس      نجم الملک به س
ــن مأموريت مهم از  ــي چندي ــي ويژه اش در نقشه کش و تواناي
ــماري جمعيت دارالخالفۀ طهران  دربار يافت. اولين آن سرش
ــت تن از شاگردانش  ــال ۱۲۸4ق بود که به کمک هش در س
آن را به انجام رسانيد و آن را در قالب رسالۀ تشخيص نفوس 
ــلطنه تقديم کرد )جاللي، ۱3۸6:  دارالخالفه۲5 به اعتضادالس
6۹ـ 7۰(. پس از آن او به همراه مدير دارالفنون مأمور ترسيم 
نقشۀ اراضي جديد شهر تهران شد که حاصل آن نقشۀ معروف 
ــت. اين نقشه پس از ۲3 سال تکميل و  دارالخالفۀ ناصري اس
ــال ۱3۰۹ق تقديم پادشاه شد )جاللي، ۱3۸6:  تصحيح به س
ــد  ــد اهواز )س ــت ويژۀ ديگر او بازديد از س 7۱ـ 7۲(. مأموري
ــتۀ آن  ــري( براي برآورد هزينه و امکان تعمير بند شکس ناص
ــال ۱۲۹۹ق انجام گرفت. به دنبال اين مأموريت  بود که در س
ــد اهواز  ــد در ۱3۰6ق او موظف به برپايي س ــال بع هفت س
ــتان،  ــبب اختالف هايي که با والي وقت خوزس ــد اما به س ش
ــلطنه مافي پيدا کرد کاري از پيش  ــين قلي  خان نظام الس حس
نبرد. نقشه هاي محمره ره آورد مأموريت اوست به خوزستان.

۳. سبب مأموريت و ترسيم نقشه
ــتان  ــاهي اش به آبادي خوزس ــاه در اواخر پادش ناصرالدين ش
اهتمام بسيار داشت و چنين مي پنداشت که اگر بند شکستۀ 
اهواز که ويراني آن از حدود سدۀ پنجم و ششم آغاز شده بود 
ــده بار ديگر شکرستان  ــود سراسر خوزستان آباد ش تعمير ش
ــه همين منظور  ــروي، ۱3۸4: ۲۲5(. ب ــود )کس ايران می  ش
ــع بند اهواز و برآورد هزينه  ــک را براي بازديد از وض نجم المل
ــرد و مأموريت او را  ــتان ک و تهيۀ آالت و ادوات راهي خوزس
در چهارده اصل به طور مشخص و مفصل در قالب کتابچه اي 

براي او شرح داد. اصل اول ناصرالدين شاه چنين است: 
ــراي بازديد مخارج  ــل مأموريت نجم الملک اگرچه مطلقاً ب اص
سّد اهواز است و بالمشافهه دستور العمل اين سّد را به او مقرر 
ــي مالحظات و اطالعات  ــون در ضمن اين معن فرموده ايم، چ

ــف او را در اين  ــه اختصار تکالي ــت به وج ــر نيز ضرور اس ديگ
کتاب هم مندرج و مرقوم مي داريم که مطابق آن فقره به فقره 

تکاليف خود را رعايت کرده )نجم الدوله، ۱3۸5: ۱4۸(.
ــال ۱۲۸۹ق از طهران آغاز  ــفر او در ماه هاي پاياني س      س
ــهرهاي قم و کاشان و اصفهان و بروجرد،  ــد و با عبور از ش ش
خرم آباد کنوني، دزفول، شوشتر، اهواز، هويزه، محمره و سپس 
فالحيه، شوش، رامهرمز، ايذه و اصفهان به مدت حدود هشت 
ــتودني و  ــي س ــياحت با کوشش ماه انجام گرفت. او در اين س
ــي احوال همۀ شهرهاي مسير  دقت نظري مثال زدني به بررس

عبورش پرداخته است:
ــوان عرض نمود که تا امروز احدي  ــس از روي اطمينان مي ت      پ
ــير و گردش  ــياحان فرنگي و ايراني و مأمورين به اين دقت س از س
نکردند اين چاکر از  روز خروج از طهران به سمت مقصد الي خروج 
ــت ماه و کسري به طول  ــمت طهران که مدت هش از اصفهان به س
انجاميده راحت و آرام را بر خود حرام کرده فصل زمستان شبانه روز 
در سرما و برف و کوه گردش کرد و فصل بهار عربستان که گرمتر 
ــت همه را در جلگه و صحرا و بيابان هاي کوير  ــتان ايران س از تابس
ــاکنان آن نواحي  ــردش نمود تا اطالع تمام بر احوال اراضي و س گ

حاصل کرد )نجم الدوله، ۱3۸5: ۱4۹، ۱5۰(. 
ــبب مأموريت و علت غايي آن گزارش وضع سد       گرچه س
ــت اين  ــفر پيداس اهواز بود، اما چنان که از ره آوردهاي اين س
ــهرها و احوال مردمان آن  هدف مانع غور او در وضع ديگر ش
نشده است. البته که شرح ديار خوزستان و مناطق کوچک و 
بزرگش از قبيل حويزه و بستين و خفاجيه و کرخه و فالحيه 
ــز و بهبهان و محمره و... و هم چنين موقعيت کارون  و رامهرم

و شط العرب در اولويت قرار داشت:
ــتورالعمل مرقوم اگرچه مأموريت بنده خانه زاد       از قرار دس
ــوده ولي در ضمن  ــد اهواز ب ــا براي بازديد از مخارج س مطلق
ــورت داد که به هيچ  وجه منافي  ــام بعضي خدمات ديگر ص انج
ــت... چون وارد  ــباب تعويق امر منظور نگش مقصود نبوده و اس
ــتان و خوزستان گرديد عالوه بر کم و کيف حالت  خاک عربس
ــک را پيموده و  ــوال و عرضا آن مل ــي آن ط رود کارون و اراض
ــرحّدات مملکت ايران و عثماني را ديد و در کنار شط العرب  س
ــير نمود و تمام عمارات و خرابي ها و حاالت طوايف  همه جا س
ــيتين و خفاجيه  ــره را اطالع يافت از حويزه و بس ــراب و غي اع
ــرحّد  ــه و رامهرمز و توابع آن الي س ــي کنار کرخه و فالحي ال
ــت راه بختياري اختيار نمود محض اطالع  بهبهان و در مراجع
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ــۀ مفصلي  ــر احوال آن ملک و ايالتش و ديدن آب کرنو نقش ب
کشيد )نجم الدوله، ۱3۸5: ۱4۸ـ ۱4۹(.

     بنا به آنچه آمد نقشۀ اراضي محمره يکي از چهار نقشه اي 
ــطان تقديم شد؛  ــات مکتوب به ظل الس بود که همراه گزارش
ــۀ ديگر يکي  توپوگرافي مسير کلي مسافرت است،  ــه نقش س
ــبب اصلي مأموريت به شمار  ــد اهواز که س ــۀ س ديگري نقش
ــمۀ آن از کوه  ــۀ رود کارون و سرچش مي رفت و ديگري نقش
ــۀ محمره را اهميتي به  ــبب ترسيم نقش کارکنان. بنابراين س
ــت. چنان اهميتي که شرح  ــۀ ديگر الزم اس ــه نقش اندازۀ س
ــفرنامه و کتابچۀ دستورالعمل کفايت آن را  مکتوب آن در س
ــه اي دقيق و بياني بصري نياز  نمي کرد و عالوه بر آن به نقش
بود. ناصرالدين شاه در اصل سيزدهم کتابچۀ دستورالعمل به 
ــخص نجم الملک را به شناسايي مجاري شط العرب و  طور مش

سنجيدن عمق آن فرمان داده بود:
ــره امتداد دهد و  ــافرت خود را تا  محم ــل نجم الملک مس اص
مالحظات خود را چه در مجاري شط چه در هيأت اطراف چه 
ــتعداد و قابليت  ــت قريه و جزيره الخضر و چه در اس درو ضعي
سواحل متعلق به اين دولت تکميل مي کند و نيز عمق شّط را 

در تمام اين مواضع معلوم و مشخص خواهد کرد. 
     سواد دستخط همايون و قابليت خود محمره را بايد درست 
مالحظه کند و راه آبادي او را درست بفهمد که چه بايد بشود 

)نجم الدوله، ۱3۸5: ۲5۱(.
ــفرنامه، محمره را با  ــک در موارد متعددي در س      نجم المل
ــزد  ــه و بارها ويراني اولي و آباداني دومي را گوش بصره مقايس
کرده است. روشن است که موقعيت سرحدي محمره و رقابت 
ــبب هاي اهميت محمره  ــي( يکي از س ــايگان )عثمان با همس
ــت. به عالوه بندري بودن شهر و امکان کشتيراني در  بوده اس
ــط العرب اهميت تجاري آن را دوچندان کرده بود. چنان که  ش
ــط العرب و نشانه گذاري هاي  ــاره هاي مربوط به وضع ش از اش
کشتي راني در نقشه مي توان اهميت اين مقوالت را دريافت. 

۴. اطالعات معماري قلعۀ محمره
ــوب و مصور نجم الملک دربارۀ محمره که از  گزارش هاي مکت
ــت منبعي ارزشمند براي  ــفرنامه و نقشه، دست يافتني اس س
ــازي دورۀ قاجاريه تواند بود.  ــناخت آثار معماري و شهرس ش
ــند، سفرنامه و نقشه، تالش  در اين بخش با تطبيق اين دو س

ــراي نمونه بر  ــۀ آن پي ببريم. ب ــه نکات معماريان مي کنيم ب
ــۀ قلعۀ محمره تمرکز مي کنيم که مفصل تر از  گزارش و نقش
ــفرنامه و نقشه )تصوير 5( به آن پرداخته  ديگر بخش ها در س
ــيد در تصور نگارنده چه اجزايي از  ــت. مي توان پرس شده اس
ــده در معرفي  ــت؛ به عبارت ديگر نگارن ــهر، معّرف آن اس ش
ــهر  ــکل مکتوب و چه مصور، تصوري از ش محمره، چه به ش
ــته و اين تصور در اينکه چه مواردي را ذکر  و اجزاي آن داش
ــد اثري  ــيم کند و چه چيزهايي را ذکر نکند و ننويس و ترس

مستقيم داشته است. اين موارد کدام اند 

۴. ۱. حصار
امروز ۱۲ جمادي االولي مشغول شديم به برداشتن نقشۀ حصار 
محمره که ميرزا نصراهلل  خان مهندس ساخته، تعريفي ندارد و 
ــاخته به عالوه ظاهراً مباشرين او را فريب داده  ــبت س بي مناس
ــاختن چينۀ حصار نموده اند. ارتفاع ديوار  ــيار در س تقلب بس
ــت و  ــت و قطر دو ذرع. قابلمۀ طرفين چينه اس چهار ذرع اس
ــط از خاک خشک پر شده، بعضي اجزايش خراب گشته و  وس
ــض تقلب در بنا، نه  ــد، مح مابقي نيز بزودي خراب خواهد ش
ــد. طرف عصر مشغول  ــتي باش آنکه خاک محمره به اين سس
ــۀ حصار قديم که مرحوم نصرۀالملک  ــدم به برداشتن نقش ش

کشيده )نجم الدوله، ۱3۸5: 6۱(. 
ــفرنامه با حصار آن آغاز شده  ــهر محمره در س      معرفي ش
ــث آباداني يا  ــز کيفيت آن از حي ــر حصار و ني ــدا و قط و بلن
ــاخت حصار را ميتوان از اين  ــده است. طرز س ويراني بيان ش
ــه اي با فاصله از هم  ــته چنين دريافت که دو ديوار چين نوش
مي ساختند و وسط آن را با خاک خشک پر مي کردند که قطر 
ــد. عبدالغفار دو ديوار طرفين  اين اجزا کنار هم دو ذرع مي ش
ــت و نياز  ــت که در نوع خود جالب اس را »قابلمه« ناميده اس
ــناد دارد. به نظر مي رسد که  به پيگيري و مقابله در ديگر اس
سازندۀ حصار، ميرزا نصراهلل  خان مهندس را هم نگارنده و هم 
ــاه( هر دو مي شناسند که در معرفي او  خواننده )ناصرالدين ش
ــنده کرده اند. سخني هم از حصار قديم  تنها به ذکر نامش بس

آمده که حاکي از تمايز حصار قديم و جديد است. 
     در بيان تصويري )نقشه(، حصار محمره به شکل چهارگوشي 
ــده و چهار گوشۀ آن بيرون زدگي هايي دارد  منتظم تصوير ش
ــيه اي  ــت. درون حصار حاش که احتماالً برج هاي ديده باني اس
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ــتان مشخص شده و درون آن  ــبز( با عنوان نخلس )به رنگ س
طرحي بي شکل از خانه ها و خطوطي مستقيم از معابر و بازار 
ــر در نيمۀ جنوبي قلعه  ــت. اين خانه ها و معاب قرار گرفته اس
متمرکز و چسبيده به رود کارون قرار دارند و در نتيجه ضلع 
ــيم نشده است. به نظر مي آيد  جنوبي چهارگوش حصار ترس
ــت. جاي دو دروازه در  ــمالي قلعه خالي از سکنه اس نيمۀ ش
ــت؛ دروازۀ فيليه و حّفار. از دروازۀ  شرق و غرب حصار پيداس
ــتقيماً به درون قلعه تا کنار  ــه معبري )به رنگ زرد( مس فيلي

حمام ناتمام و مسجد راه برده است.

ــت مختصر  ــره[ امروز چندان آبادي ندارد و قريه اي اس ]محم
ــاب خانه و  ــد قريب يک هزار ب ــاخته ان ــه از چينه و کپر س ک
ــب االمر چندين سال قبل در حول آن کشيده  حصاري که حس
ــت زمين هايي باير و وسيع في  اند هنوز خيلي از آبادي دور اس
ــت خانه هاي آنجا متصل است به  مابين قريه و حصار باقي اس
ــياري از  ــاحل و بس ــه. آب رود به جزر و مد بزمين س رودخان
ــته و خراب نموده و هرگاه حريمي ساخته نشود  خانه ها را شس
ــول خانه ها در کنار  ــد. ط ــهر زياده بر اين خواهد ش خرابي ش
ــي باغات نخيل را هم در خطر  ــت و بعض رود چهارصد ذرع اس

انداخته اند )نجم الدوله، ۱3۸5: ۲55(. 

تصوير 5. قلعۀ محمره. عبدالغفار، رمضان ۱۲۹۹. )عکس از نگارنده(
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۴. ۲. مسجد
ــره ياد کرده  ــجد محم ــک پس از ذکر حصار از مس نجم المل
ــجدي که مرحوم  ــنجيده است: »مس ــتي قبلۀ آن را س و راس
ــاخته به  ــره نزديک خانه و مضيفش س ــک در محم نصرةالمل
ــت، ۱5  ــده ولي قبله اش کج اس ــغ دوهزار تومان تمام ش مبل
ــه  ــه، ۱3۸5: 6۱(. در نقش ــر۲6 دارد« )نجم الدول ــه تياس درج

مسجد روبه روي حمام ترسيم شده است.

۴. ۳. حمام
ــهر از نکات مهمي است که نجم الملک هم در  حمام ناتمام ش
نقشه و هم گزارش از آن ياد کرده است و علت ناتمامي آن را 

جستجو و چنين اعالم کرده است: 
ــال قبل ضياءالملک  ــه ندارند چند س ]محمره[ حمام و مدرس
خواست به امانت شيخعلي نامي پيشنماز حمامي از پول ديوان 
بسازد قريب يکهزار و پانصد تومان خرج نمود در زمين وسيعي 
ــبتي نهاد بپاي  زياده از هزار ذرع بي  موقع بناي عالي بي  مناس
ــد و بتدريج آنهم  ــد و بنا ناقص مان ــيده پول تمام ش طاق رس

خراب شده )نجم الدوله، ۱3۸5:  ۲55ـ ۲56(. 
ــان( با هزينۀ  ــۀ احداث حمام )۱5۰۰ توم ــۀ هزين      مقايس
ــجد )۲۰۰۰ تومان( جالب توجه است. در نقشه  ــاخت مس س
ــري آبي رنگ و منتهي  ــل قرارگيري حمام نزديک به معب مح

به رودخانه است که احتماالً بايد شبکۀ آبرساني قلعه باشد.

۴. ۴. بازار و عالف خانه و قهوه خانه
نجم الملک راه آبادي محمره را برپايي بازار و سراي و حمامي 

براي شهر مي دانست:
  امروز يکشنبه ۱3 جمادي االولي که سيزده عيد است مشغول 
شد به برداشتن نقشۀ معابر معتبرۀ شهر محمره و نخلستان ها 
ــک و دو تيمچۀ مرحوم  ــازار باري ــب کاُرن۲7. کرايۀ ب ــا مص ت
نصرةالملک ماهي ۲5۰ تومان است و هرگاه دولت در آنجا سرا 
ــازد منفعت زياد خواهد برد و شهر آباد  و بازاري و حمامي بس

مي شود )نجم الدوله، ۱3۸5: 64(.
ــان  ــته هاي بازار را نش ــه دو خط عمود بر هم راس      در نقش
ــته اي به نسبت بلند قرار  ــت يکي از اين ها راس مي دهد و پش
ــده عالف خانه. عالف خانه بايد  ــته ش گرفته که روي آن نوش
ــه در انتهاي بازار  ــد. چنان  ک ــن و انبار علوفه باش ــل تأمي مح

ــن منظور قرار  ــته اي به نام عالف خانه به همي ــاه راس کرمانش
داشت.

۴. ۵. خانه و مضيف
ــش سقف آنها  ــکل و اوضاع خانه ها فقط پوش نجم الملک از ش
ــه، خانه و مضيف۲۸نصرةالملک و خانۀ  را ذکر کرده و در نقش
ــان داده است: »سقف خانه هاي  شهبندر )گمرک خانه( را نش
ــرف بمبئي مي آورند. تير  ــت از ط جنوب محمره تيرپوش اس
چهار ذرع ونيم و به قطر سه ذرعي، چوب کبوده و به استحکام 
چهارذرعي را اصله اي به مبلغ دو قران و ده شاهي مي فروشند 
ــانند«۲۹  ــل مي پوش ــي را با چوب نخ ــاي رعيت ــي خانه ه ول

)نجم الدوله، ۱3۸5: 66(.

۴. ۶. توپخانه و قورخانه۳0 و سربازخانه
ــه  ــک در نقش ــانه گذاري نجم المل ــفرنامه و نش از گزارش س
ــت که موقعيت بناهاي نظامي چون توپخانه و قورخانه  پيداس
ــۀ قلعه مهم بوده و در معرفي محمره از آن ياد کرده  در نقش
ــت: »عمارت توپخانه و قورخانه و باغچۀ حول آنجا از زمان  اس
حکومت مرحوم حشمت الدوله دو نفر باغبان و سرايدار داشته، 
ــي تومان مواجب. حال يک سال متجاوز است که  به مبلغ س
ــرايداري  ــتحفظ و س ــاند مس مواجب آنها را حکومت نمي رس
ندارد و عمارت بعضي خراب و بعضي مشرف به انهدام است« 
ــه نوشته شده »توپخانه« و  )نجم الدوله، ۱3۸5: 65(. در نقش
»ايوان« و »تذکره«. احتماالً منظور از ايوان، عمارت حکومتي 

است در کنار باغچه اي که ذکرش رفت. 
ــک و خوانندگان آثار او در  ــه آنچه آمد نزد نجم المل ــا ب      بن
ــتـ  اجزاي  ــده اس ــه ظاهر ش بيان بصريـ  که در قالب نقش
ــهر  ــجد و حمام و مضيف حاکم ش معرف محمره حصار و مس
ــت. و در  و توپخانه و ايوان و بازار و عالف خانه و قهوه خانه اس
ــتاري که قالب آن نوشته هاي سفرنامه است  پيش  بيان نوش
ــت آن از آباداني و ويراني ذکر  ــه حصار محمره و کيفي از هم
ــده و پس از آن مسجد و حمام و بازار و بناهاي نظامي. به  ش
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ــه و هم در سفرنامه کم پرداخته  خانهّ هاي رعيت هم در نقش
شده و در همان ذکر جزئي سخن از شيوۀ پوشش بام خانه ها 
رفته است. نجم الملک راه آباداني و رونق محمره را رونق بازار 

دانسته است. 

نتيجه گيري
ــي نجم الملک  ــهّ هاي تاريخ ــنايان با نقش اکثر محققان و آش
)عبدالغفار( را به سبب ترسيم نقشۀ ارزندۀ دارالخالفۀ طهران 
ــند. هم چنين ديگر اثر او سفرنامۀ  ــال ۱3۰۹مي شناس در س
خوزستان در ميان منابع مکتوب و سفرنامه هاي دورۀ قاجاريه 
ــتان به فرمان  ــت. مأموريت او به خوزس ــده اس ــناخته ش ش
ــد اهواز در سال  ــاه براي بازديد از س ــتقيم ناصرالدين ش مس
ــورت گرفت. او عالوه بر گزارش مکتوب مأموريت  ۱۲۹۹ق ص
ــده چهار نقشه را هم ترسيم  ــفرنامه منتشر ش که در قالب س
ــه هاي  ــت. تا کنون به اين نقش ــفرنامه کرده اس و ضميمۀ س
ــده است. در اين مقاله يکي از  تاريخي مهم کم تر پرداخته ش
آن چهار نقشۀ تاريخي را معرفي کرديم؛ نقشۀ اراضي محمره.

ــت که به فاصلۀ يک ماه  ــه دو نسخه در دست اس از اين نقش
ــعبان و ديگري ۲۸ رمضان  ــيم شده است؛ يکي ش از هم ترس
ــيار ناچيز است و اين نکته  ــه بس ۱۲۹۹. اختالف هاي دو نقش
ــخه از يک محل  ــش را مطرح مي کند که چرا دو نس اين پرس
ــت. احتمال هايي در اين باب مطرح است که  ترسيم شده اس
ــز اين مقاله  ــري در باب آن از تمرک ــون بحث و نتيجه گي چ
بيرون است آن را به تحقيق هاي آتي موکول کرديم. محتواي 
نقشه مسير رودخانۀ کارون و شطالعرب )اروندرود امروزي( در 
مرز جنوب غربي ايران و در همسايگي عثماني است. عرض و 
ــتان ها  عمق رودخانه ها، نام جزاير و مالکين آن، عنوان نخلس
ــه نمايش داده شده است. به عالوه، قلعۀ  و عرض آنها در نقش
ــهر امروزي( و قريۀ فيليه جنب رود کارون و  محمره )خرمش

شط العرب به تفصيل ترسيم شده است.
ــياري وجود  ــات تاريخ معماري بس ــه اطالع ــن نقش      در اي
ــه اطالعات تاريخ معماري قلعۀ محمره را که  دارد. براي نمون

ــه بيش از نقاط ديگر به تفصيل رفته بود با اطالعات  در نقش
سفرنامه مقابله کرديم و در اين مقابله پرسيديم که در معرفي 
شهر محمره در بيان مکتوب )سفرنامه( و بيان مصور )نقشه( 

چه اجزايي معرف آن است. 

پي نوشت ها
ــينا سلطاني به آغاز و  ــته بدون راهنمايي هاي آقاي س ۱. اين نوش

انجام نمي رسيد. صميمانه از ايشان سپاسگزار ام.
۲. عالوه بر اين سفر نخست، نجم الملک در سال ۱3۰6ق مجدداً به 
ــفر کرد. نک: نجم الدوله، عبدالغفار بن علي محمد.  خوزستان س
ــفرنامۀ دوم نجم الدوله به خوزستان. به تصحيح احمد کتابي.  س

تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱3۸6.
3. نجم الدوله، عبدالغفار بن محمد بن علي. سفرنامه خوزستان حاج 
ــنبه ۲۲ ذي حجه ۱۲۹۸  ــرزا عبدالغفار نجم الملک از چهارش مي
ــري قمري. به  ــنبه ۱4 رمضان ۱۲۹۹ هج ــر قمري تا يکش هج
کوشش محمد دبيرسياقي. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 

.۱3۸5
ــنهادات عبدالغفار به  ــالۀ پيش ــت، محمدعلي. »معرفي رس 4. هداي
ــتان. ش 6 )زمستان۱3۸۸(، ص  ــلطان«. در پيام بهارس ظل الس

۹65ـ ۹۸۸. 
5. پيش نويس و سواد دستورالعمل )دهخدا، ذيل »مسوده«(.

6. »حاج نجم الملک هشت  ماه در خوزستان درنگ داشت و گردش 
ــته و  ــياحت نامه نوش ــۀ راپرتي و کتابي به نام س ــود و کتابچ نم
ــته که همگي آنها اکنون در دسترس ماست«  نقشه هايي برداش

)احمد کسروي، ۱3۸4: ۱۱5(.
7. از جناب آقايان حميدي نيا و خاکپور براي همکاري صميمانه شان 

بسيار ممنون ام.
ــيم  ــۀ ترس ــۀ اول« نقش ۸. از اين پس در اين مقاله منظور از »نقش
ــده در ماه شعبان است و مقصود »نقشۀ دوم« نقشۀ ترسيمي  ش

در ماه رمضان.
ــش ماه  و نيم سفر و گردش در خاک الوار  ۹. »چاکر بعد از مدت ش
ــتان و بختياري در تاريخ دو شهررجب ۹۹ وارد اصفهان  و خوزس
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شده بحضور مستطاب ارفع امجد واال ظل السطان مشرف گرديده 
ــت و در تمام مدت سفر غير  ــه وکتابچۀ منقحي نداش چون نقش
ــت چيزي ضبط نکرده بود مرخصي حاصل  از مسوّده  و يادداش
کرده مدت سي وپنج  شبانه روز مشغول طرح چند نقشه و ترتيب 
کتابچه گرديد چهار نقشۀ اصلي طرح نمود ]...[ و از هر کدام دو 
صورت برداشته شد و چند نقشۀ ديگر باقي ماند که ان شاءاهلل در 

طهران طرح شود« )نجم الدوله، ۱3۸5: ۲66(.
۱۰. سفرنامه، ص 57 5۸

۱۱. سفرنامه،  ص 5۸
۱۲. سفرنامه، 54 5۸ 57 5۹.

۱3. سفرنامه، ص 57 5۹
۱4. سفرنامه، ص 55.
۱5. سفرنامه، ص 66.
۱6. سفرنامه، ص 65.
۱7. سفرنامه، ص 6۱.
۱۸. سفرنامه، ص 6۱.
۱۹. سفرنامه، ص 6۰.
۲۰. سفرنامه، ص 67.
۲۱. سفرنامه، ص 56.

ــده است.  ــته ش ــياق نوش ــۀ اول عدد طول به خط س ۲۲. در نقش
ــت. در نقشه اي که  ــياق اس ــۀ دوم هر دو عدد به خط س در نقش
ــتان در سال ۱3۰6ق از  ــفر دوم خود به خوزس نجم الملک در س

محمره ترسيم کرده است، عدد ۲۲ نوشته شده است.
۲3. کارون.

ــيخ بهايي به گاليه از  ــکول ش ۲4. عبدالغفار در پايان جلد اول کش
ــده و در دست تأليف  ــرقت آثارش فهرستي از آثار  منتشرش س
ــود را ذکر کرده و محمد باقري در مقاله اي با عنوان »حکايت  خ

عبدالغفار از سرقت آثارش« اين نوشته را منتشر کرده است.
ــخيص نفوس درالخالفه« در کتاب  زندگي نامه و  ــالۀ »تش ۲5. رس
ــتاد ميرزا عبدالغفارخان نجم الملک  خدمات علمي و فرهنگي اس

از صفحات ۹3 تا ۱4۰ آمده است. 
۲6. )َت ُس( مايل به جانب دست چپ )دهخدا، ذيل م»تياسر«(.

۲7. کارون
ــت و  ــاي محل ضيافت و مهماني اس ــت به معن ــف در لغ ۲۸. مضي
ــت که از ني و بوريا  ــتان اس ــوم عرب هاي خوزس از بناهاي مرس
مي سازند.يکي از نمونه هاي پابرجا مضيفي در روستاي برديه در 

راه سوسنگرد به بستان است.
ــت، زيرا کبوده  ــخن نجم الملک ترديد هس ــت اين س ۲۹. در صح
ــت و نمي تواند از بمبئي  ــير اس درختي مربوط به مناطق سردس

وارد شده باشد.
3۰. اسلحه خانه و مجموع کارخانه هاي اسلحه سازي در عهد صفويه 
ــهد  ــه. ميرزا تقي  خان اميرکبير در تهران و تبريز و مش و قاجاري
ــازي، و اسلحه سازي  و اصفهان کارخانه هاي توپ ريزي، باروت س
ــد. در  ــد از او فعاليت قورخانه چندي متوقف ش ــاد کرد. بع ايج
ــنۀ ۱۲76ق کارخانۀ تفنگ سازي در تهران داير شد، که مقرر  س
ــال بعد قورخانه يا  ــازد و دو س بود ماهيانه هزار قبضه تفنگ بس
ــاه قاجار به  ــد. ناصرالدين ش جباخانه اي مفصل در تهران بنا ش
ــعۀ قورخانه توجه خاص داشت. در سال ۱3۰3ق به وسيلۀ  توس
ــوي خويش، کارخانۀ فشنگ سازي  دکتر طولوزان، طبيب فرانس

تهيه کرد )مصاحب، ذيل »قورخانه«(.
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