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  چكيده
قاجار تهيه شده  ةها در دورقديمي از منطقه لواسان تهران معرفي شده است. نقشه ةدر اين مقاله دو نقش

شود. اطالعاتي كه در اين مقاله آمده است شامل دو بخش ركاب را شامل ميگلندوك و شو ةو دو محل
دهد؛ نام  مي اختصاص خود به را كار عمده بخش ميداني ةاي و ميداني است. مطالعمطالعات كتابخانه

 ناساكن صرفاً و نشده نوشته تاريخي كتاب و يا سند هيچ در شايد كه ن اراضيابرخي از فضاها و مالك
 ةمحل حضوري به مراجعه با ترتيب بدين. دارند خود ذهن در دوران آن از خاطراتي كه تندهس يقديم

مصاحبه با برخي افراد مطلع از تاريخچه و  و آمده، قديم ةنقش در آنچه با هامكان تطبيق و مورد نظر
   .ني نماييمهاي موجود در نقشه را بازخواو نام كرده تحصيل جامعي شناخت توانستيم ،محدوده جغرافيايي

ق توسط آقاي لطف 1303ماه سال  اول مربوط به محله گَلَندوك لَواسان است كه در نوزدهم آبان ةنقش
ش ارث رسيد و ا اخان نوري بود كه به فرزندانقالهي ترسيم شده است. محله گلندوك متعلق به ميرزا آ

ر آن زمان در اين محدوده قرار داشته اي كه دها، اماكن و ابنيه روي نقشه نام نهرها، باغ تقسيم شد. بر
گلندوك در زمان قديم سه رشته قنات و چندين نهر داشت كه همگي آنها در حال  ةوجود دارد. محل

ها با توجه به اينكه منطقه از كاربري كشاورزي و باغي به مسكوني تغيير  حاضر وجود دارند ولي اكثر باغ
وجود داشت كه بعدها  »السلطاننظام و عمارتباغ «جموعه بنام اند. از جمله م پيدا كرده، از ميان رفته
  تفكيك و فروخته شد. 

توسط  ش1324است. اين نقشه در سال  گلندوك ةشوركاب در همسايگي محل ةدوم مربوط به قري ةنقش
است.  مهندس علي اصغر حيدريان پس از افراز در محل جهت تعيين سهم هر يك از مالكين تهيه شده

بانو مطهرالسادات و آقا شريفي،  اس اين نقشه، اين روستا متعلق به آقاي آقا سيدكاظم اتحاد، حسناس بر
اي كه در آن زمان در اين محدوده قرار داشته روي نقشه نام نهرها، قنوات و ابنيه بر شريفي بوده است.

 حال حاضر خشك شده دارد. شوركاب در زمان قديم چندين قنات و نهر داشت كه برخي از آنها در وجود
هاي فراوان در مسيرشان و برداشت غيرمتعارف به علت حفر چاه شاناند آب  اند و تعدادي كه باقي مانده

مانده به  بسيار كم شده و با توجه به اينكه منطقه از كشاورزي به مسكوني تغيير پيدا كرده آب قنوات باقي
  شود.داخل رودخانه سرازير مي
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چكيده
نقش دو مقاله اين است. نقشهةدر شده معرفي تهران لواسان منطقه از دورقديمي در شدهةها تهيه قاجار

محل دو ميةو شامل را شوركاب و بخشگلندوك دو شامل است آمده مقاله اين در كه شود. اطالعاتي
كتابخانه ومطالعات است. مطالعاي ناممياختصاصخودبهراكارعمدهبخشميدانيةميداني دهد؛

مالك و فضاها از اراضيابرخي سندهيچدرشايدكهن يا و ناساكنصرفاًونشدهنوشتهتاريخيكتاب
بهمراجعهباترتيببدين. دارندخودذهندردورانآنازخاطراتيكههستنديقديم ةمحلحضوري

نظ ووآمده،قديمةنقشدرآنچهباهامكانتطبيقورمورد تاريخچه از مطلع افراد برخي با مصاحبه
جغرافيايي نامكردهتحصيلجامعيشناختتوانستيم،محدوده نماييمو بازخواني را نقشه در موجود  .هاي

آبانةنقش نوزدهم در كه است لَواسان گَلَندوك محله به مربوط سالاول لطف1303ماه آقاي توسط ق
آ ميرزا به متعلق گلندوك است. محله شده ترسيم فرزنداناقالهي به كه بود نوري رسيداخان ارث وش

شد. بر باغتقسيم نهرها، نام نقشه ابنيهروي و اماكن داشتهها، قرار محدوده اين در زمان آن در كه اي
دارد. محل چنةوجود و قنات رشته سه قديم زمان در حالگلندوك در آنها همگي كه داشت نهر دين

باغ اكثر ولي دارند وجود تغييرحاضر مسكوني به باغي و كشاورزي كاربري از منطقه اينكه به توجه با ها
رفته ميان از كرده، بنامپيدا مجموعه جمله عمارتباغ «اند. از بعدها »السلطاننظامو كه داشت وجود
شد.  فروخته و تفكيك

مرةنقش قريدوم به محلةبوط همسايگي در سالگلندوكةشوركاب در نقشه توسطش1324است. اين
شده تهيه مالكين از يك هر سهم تعيين جهت محل در افراز از پس حيدريان اصغر علي است. مهندس

سيدبر آقا آقاي به متعلق روستا اين نقشه، اين حسناساس اتحاد، شريفي،كاظم مطهرالساداتوآقا بانو
است.شري بوده ابنيهبرفي و قنوات نهرها، نام نقشه داشتهروي قرار محدوده اين در زمان آن در كه اي

آنوجود از برخي كه داشت نهر و قنات چندين قديم زمان در شدهدارد. شوركاب خشك حاضر حال در ها
مانده باقي كه تعدادي و آباند چاهشاناند حفر علت مسيرشانبه در فراوان غيرمتعارفهاي برداشت و

باقي قنوات آب كرده پيدا تغيير مسكوني به كشاورزي از منطقه اينكه به توجه با و شده كم بهبسيار مانده
مي سرازير رودخانه د.شوداخل

كليديواژه هاي
شوركةنقش كوچك، لواسان تهران، گلندوك.تاريخي، آب،
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   مقدمه
اند، مهارت  هاي قديمي كه عموماً خطي ترسيم شدهنقشه
كننده در مساحي امالك و نمايش عوارض موجود ترسيم

ها امروزه دهند. اين دسته از نقشهدر طبيعت را نشان مي
ار و براي مشخص كردن مرزهاي امالك و تعيين مسير انه

برداران رو مورد استفاده كارشناسان ثبت و نقشههاي مالراه
هاي متولي اراضي جنگلي، گيرد و حتي سازمانقرار مي

ها رأي بر داير، موات، و مزروعي به استناد همين نقشه
  كنند.موات، و زراعي بودن اراضي صادر مي

ه شدهاي تاريخي ترسيممتأسفانه چون تا امروز از نقشه     
در ايران حتي فهرست مكتوبي در دست نيست و ممكن 
است برخي از آنها در نزد اشخاص حقيقي باشد و عموم 
مردم از وجود آن نقشه اطالعي نداشته باشند، به همين 

ممكن است از اهميت هايي را كه ايم نقشه خاطر سعي كرده
  معرفي كنيم.  و را بازخواني كمتري برخوردار باشد

كه در اين مقاله آمده است با تكيه بر  اطالعاتي    
تحقيقات محلي و با استناد به توضيحات برخي افراد مطلع 
از تاريخچه و محدودة جغرافيايي نقشه تدوين شده است. 

حسين  اين اطالعات از طريق مصاحبه با آقاي مهندس
ميرزايي، آقاي علي شوركابي، آقاي عباس اسكندري، آقاي 

پوش  به م آقاي سيامك سياهحسين خاكشيري، و مرحو
  دست آمده است.

  لواسان» 1گَلَندوك«نقشة محلة 
است و در  3لَواسان 2اين نقشه مربوط به محلة گَلَندوك

الهي ترسيم ش توسط آقاي لطف1303ماه سال نوزدهم آبان
 4»ميرزا آقاخان نوري«شده است. محلة گلندوك متعلق به 

- حاجي قلي«پنج او  بود كه نخست به فرزندان چهارم و 

و   6»آقا محمدخان موقرالدوله«و  5»خان صدرالسلطنه
  سپس به  فرزندان آنها به ارث رسيده است.

اين قريه كه در حال حاضر نيز به نام محلة گلندوك      

مشهور است، از شمال به دامنة كوه ورجين از شرق به 
دخانة ، از جنوب به رو7رودخانه كُندرود و اراضي نَجاركَال 

- و از غرب به اراضي جائيج و شوركاب محدود  جاجرود

  است.
اطالعاتي كه در اين مقاله آمده است با استفاده از تحقيقات 

اي و محلي و با استناد به توضيحات برخي افراد كتابخانه
مطلع از تاريخچه و محدودة جغرافياييِ نقشه تدوين شده 

حسين  هندساست. اين اطالعات از مصاحبه با آقايان م
ميرزايي، مهندس هوشنگ شقفي، عباس صالحي، محمود 
صالحي، نصرت گرجي، محسن ميرابوطالبي، غالمعلي 

  .)1(نقشه  شكري، و عليرضا خانبابايي به دست آمده است

شده بر نقشه اماكن، باغ ها، نهرها، و مسيرهاي مشخص
. نقشة قرية گلندوك كه با رعايت استعداد اراضي 1

ها و مستغالت و اشجار و تقويم عوائد باغزراعتي و 
هاي رعيتي و اربابي به دو حصة متعادل تقسيم خانه

  )2(نقشه  شده است.
   . باغ دنباله:2

دنباله دنباله به معناي ادامه و عقبه است كه آن را باغ عقب
ناميدند و وجه تسمية آن اين بود كه در انتهاي باغ نيز مي
به باغ دنباله از  السطان قرار داشت. راه دسترسي نظام

خيابان شهيد اسديان كنوني يا جادة طهران قديم است. 
خان خواجه اين باغ سابقاً به نَيِراعظم دختر ميرزا اَصالن

  نوري متعلق بود.

   . مقبره:3
خان خواجه نوري بناي كوچكي در اراضي اميراَصالن

شبيه به كلبه با مصالح سنگ و گل ساخته شده بود كه 
و  9»يد همايونؤم«،  8»خان خواجه نوريامير اصالن«
در آنجا به خاك سپرده شده بوده اند.  10»خاناهللانصرت«

البته اكنون مقبره تخريب شده است و اثري از سنگ 

مقدمه
ترنقشه خطي عموماً كه قديمي شدههاي مهارتسيم اند،
موجودترسيم عوارض نمايش و امالك مساحي در كننده

مي نشان را طبيعت نقشهدر از دسته امروزهدهند. اين ها
و انهار مسير تعيين و امالك مرزهاي كردن مشخص براي

مالراه نقشههاي و ثبت كارشناسان استفاده مورد بردارانرو
مي سازمانقرار حتي و مگيرد جنگلي،هاي اراضي تولي

نقشه همين استناد به مزروعي و داير،موات، بر رأي ها
مي صادر اراضي بودن زراعي و كنند.موات،

نقشه از امروز تا چون ترسيممتأسفانه تاريخي شدههاي
ممكن و نيست دست در مكتوبي فهرست حتي ايران در
عموم و باشد حقيقي اشخاص نزد در آنها از برخي است

همينمرد به باشند، نداشته اطالعي نقشه آن وجود از م
كرده سعي نقشهخاطر كهايم را اهميتهايي از است ممكن

باشد برخوردار بازخوانيكمتري كنيم.ورا معرفي
بر تكيه با است آمده مقاله اين در كه اطالعاتي
مطلع افراد برخي توضيحات به استناد با و محلي تحقيقات

و تاريخچه است. از شده تدوين نقشه جغرافيايي محدودة
مهندس آقاي با مصاحبه طريق از اطالعات حسيناين

آقاي اسكندري، عباس آقاي شوركابي، علي آقاي ميرزايي،
سياه سيامك آقاي مرحوم و خاكشيري، بهحسين پوش

است. آمده دست

محلة لواسان» 1گَلَندوك«نقشة
گَلَندو محلة به مربوط نقشه در3لَواسان2كاين و است

آبان سالنوزدهم لطف1303ماه آقاي توسط ترسيمش الهي
به متعلق گلندوك است. محلة نوري«شده آقاخان  4»ميرزا

او پنج و چهارم فرزندان به نخست كه قلي«بود - حاجي

صدرالسلطنه موقرالدوله«و5»خان محمدخان و6»آقا
ا رسيده ارث به آنها فرزندان به ست.سپس

گلندوك محلة نام به نيز حاضر حال در كه قريه اين

به شرق از ورجين كوه دامنة به شمال از است، مشهور
نَجاركَال اراضي و كُندرود رودخانة7رودخانه به جنوب از ،

محدودجاجرود شوركاب و جائيج اراضي به غرب از - و

است.
از استفاده با است آمده مقاله اين در كه تحقيقاتاطالعاتي

محليكتابخانه و افراداي برخي توضيحات به استناد با و
شده تدوين نقشه جغرافياييِ محدودة و تاريخچه از مطلع

مهندس آقايان با مصاحبه از اطالعات حسيناست. اين
محمود صالحي، عباس شقفي، هوشنگ مهندس ميرزايي،
غالمعلي ميرابوطالبي، محسن گرجي، نصرت صالحي،

استشكري، آمده دست به خانبابايي عليرضا .)1(نقشهو

مشخص مسيرهاي و نهرها، ها، باغ نقشهاماكن، بر شده
اراضي1 استعداد رعايت با كه گلندوك قرية . نقشة

باغ عوائد و تقويمزراعتي و اشجار و مستغالت و ها
تقسيمخانه متعادل حصة دو به اربابي و رعيتي هاي

است. شده
دنب2 اله:. باغ

عقب باغ را آن كه است عقبه و ادامه معناي به دنبالهدنباله
مي باغنيز انتهاي در كه بود اين آن تسمية وجه و ناميدند
ازنظام دنباله باغ به دسترسي داشت. راه قرار السطان

است.  قديم طهران جادة يا كنوني اسديان شهيد خيابان
ميرزا دختر نَيِراعظم به سابقاً باغ خواجهاَصالناين خان

بود. متعلق نوري

. مقبره:3
اميراَصالن اراضي كوچكيدر بناي نوري خواجه خان

كه بود شده ساخته گل و سنگ مصالح با كلبه به شبيه
اصالن« نوريامير خواجه همايونؤم«،8»خان و9»يد
اند. 10»خاناهللانصرت« بوده شده سپرده خاك به آنجا در

مقبره اكنون سنگالبته از اثري و است شده تخريب
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قبرها باقي نمانده است.
   . كاروانسرا:4

كاروانسرا سابقاً در ضلع شمالي ميدان امام خميني و سر 
ها قبل ت كه سالكوچة شهيد جعفري كنوني قرار داش

تخريب شده است و هم اكنون در جاي آن منزل 
مسكوني ساخته شده است.

   خانه:. قهوه5
اي قرار داشت خانهدر گذشته در جنوب كاروانسرا قهوه

كه بعدها به جاي آن حمام ساخته شد. هم اكنون حمام 
تخريب شده است و به جاي آن واحدهايي تجاري در 

حال ساخت است.
   بيروني:. باغ 6

در قديم در اين محدوده، باغ وسيعي با يك عمارت زيبا 
و درخت چنار كهنسالي وجود داشت كه مجموعه را به 

خواندند. اين باغ و مي11»السلطاننظام«و عمارت  نام باغ
خان خواجه نوري، ملقب به عمارت متعلق به امير اصالن

در  السلطان از رجال معروف عهد قاجار بود. باغنظام
قديم محدود بود بين خيابان ريگن در شمال، خيابان 
البرز در جنوب، خيابان چناران در شرق، و خيابان شهيد 

السلطان توسط باغ نظام 1375جعفري در غرب. در سال 
شخصي به نام مرتضي كاتوزيان از ستاد اجرايي فرمان 
امام (بنياد شهيد) خريداري شد و پس از تفكيك به 

و حقوقي فروخته شد. عمارت زيبايي اشخاص حقيقي 
در ضلع شمال غرب باغ قرار دارد كه مكان آن در نقشه 
با يك مربع كوچك مشخص شده است و هم اكنون 

منزل مسكوني آقاي كاتوزيان است.
   . باغ اندروني:7

اين باغ متعلق به آقاي حكمت بود.
   . باغ كهنه:8

اين باغ متعلق به آقاي حكمت بود.

   :. طاحونه9
طاحونه به معناي آسياب است. گلندوك سه رشته قنات 

كرد داشت. قناتي كه از اراضي آقاي حكمت عبور مي
شد.جهت چرخاندن اين آسياب استفاده مي

   . جادة افجه ـ مازندران:10
اين جاده منطبق بر بلوار امام خميني كنوني است كه در 

هاي قديم راه دسترسي به الر و مازندران از طريق كوه
رسيده و به شهرستان نور و روستاي بلده مي افجه بوده

است.
  : . جادة باريك به سمت لَوارك11

باريك به ده نجاركال راه داشته است. لوار در  ةاين جاد
زبان لواساني به معناي رودخانه است. اين محدوده چون 

گفتند. قرار داشت به آن لوارك مي» كندرود«در كنار 
قسمت نجاركالي باال و نجاركالي پائين  نجاركال به دو

ناميدند. شود كه نجاركال پايين را لوارك ميتقسيم مي
  : خانة نجاركال. قهوه12

- تمن بود و توسط عليؤخانه آقاي دكتر ممالك اين قهوه

خانه حدوداً شد. بناي قهوه چي گردانده ميجانِ قهوه
ش 1347و  1346هاي صدساله بوده و در حدود سال

خانه در شمال بلوار امام خميني خراب شده است. قهوه
كنوني تقريباً نبش خيابان شهيد كياني كنوني قرار داشته 

است كه هم اكنون در مكان آن باغي موجود است. 
   . بيدستان (شمالي):13

اي كه به نام بيدستان در نقشه سابقاً در دو محدوده
ته مشخص شده است، درختان بيد بلندي وجود داش

است. قسمتي از بيدستان شمالي امروزه به ميدان امام 
خميني تبديل شده است و بقية اراضي آن در شمال 
ميدان قرار دارد كه هم اكنون به واحدهاي تجاري تبديل 

  شده است.

است. نمانده باقي قبرها
. كاروانسرا:4

سر و خميني امام ميدان شمالي ضلع در سابقاً كاروانسرا
سال كه داشت قرار كنوني جعفري شهيد قبلكوچة ها

منزل آن جاي در اكنون هم و است شده تخريب
است. شده ساخته مسكوني

خانه:. قهوه5
جنوب در گذشته قهوهدر داشتخانهكاروانسرا قرار اي

حمام اكنون شد. هم ساخته حمام آن جاي به بعدها كه
در تجاري واحدهايي آن جاي به و است شده تخريب

است. ساخت حال
بيروني:6 . باغ

زيبا عمارت يك با وسيعي باغ محدوده، اين در قديم در
به را مجموعه كه داشت وجود كهنسالي چنار درخت و

با عمارتغنام ومي11»السلطاننظام«و باغ خواندند. اين
اصالن امير به متعلق بهعمارت ملقب نوري، خواجه خان

درنظام بود. باغ قاجار عهد معروف رجال از السلطان
خيابان شمال، در ريگن خيابان بين بود محدود قديم
شهيد خيابان و شرق، در چناران خيابان جنوب، در البرز

در سالجعفري نظام1375غرب. در توسطباغ السلطان
فرمان اجرايي ستاد از كاتوزيان مرتضي نام به شخصي
به تفكيك از پس و شد شهيد) خريداري امام (بنياد
زيبايي شد. عمارت فروخته حقوقي و حقيقي اشخاص
نقشه در آن مكان كه دارد قرار باغ غرب شمال ضلع در

و است شده مشخص كوچك مربع يك اكنونبا هم
است. كاتوزيان آقاي مسكوني منزل

اندروني:7 . باغ
بود. حكمت آقاي به متعلق باغ اين

كهنه:8 . باغ
بود. حكمت آقاي به متعلق باغ اين

. طاحونه:9
قنات رشته سه است. گلندوك آسياب معناي به طاحونه

مي عبور حكمت آقاي اراضي از كه كردداشت. قناتي
آس اين چرخاندن ميجهت استفاده شد.ياب

مازندران:10 ـ افجه . جادة
در كه است كنوني خميني امام بلوار بر منطبق جاده اين

كوه طريق از مازندران و الر به دسترسي راه هايقديم
بوده ميافجه بلده روستاي و نور شهرستان به رسيدهو

است.
لَوارك11 سمت به باريك : . جادة

جاد نجاةاين ده به درباريك است. لوار داشته راه ركال
چون محدوده است. اين رودخانه معناي به لواساني زبان

كنار مي» كندرود«در لوارك آن به داشت گفتند. قرار
پائين نجاركالي و باال نجاركالي قسمت دو به نجاركال

مي ميتقسيم لوارك را پايين نجاركال كه ناميدند. شود
نجاركال. قهوه12 : خانة

قهوهمالك ماين دكتر آقاي عليؤخانه توسط و بود - تمن

قهوه ميجانِ گردانده قهوهچي حدوداًشد. بناي خانه
سال حدود در و بوده ش1347و1346هايصدساله

است. قهوه شده خمينيخراب امام بلوار شمال در خانه
داشته قرار كنوني كياني شهيد خيابان نبش تقريباً كنوني

اكنون هم كه است. است موجود باغي آن مكان در
. بيدستان (شمالي):13

محدوده دو در نقشهسابقاً در بيدستان نام به كه اي
داشته وجود بلندي بيد درختان است، شده مشخص
امام ميدان به امروزه شمالي بيدستان از است. قسمتي
شمال در آن اراضي بقية و است شده تبديل خميني

هم كه دارد قرار تبديلميدان تجاري واحدهاي به اكنون
است.شده
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   . بيدستان (جنوبي):14
بيدستان و اراضي اطراف آن كه در نقشة موجود بين 

رودخانة كندرود از  ـ مازندران از شمال، جادة افجه
شرق، و خيابان كهوار از سمت غرب محدود شده است، 

هاي مهم شهر لواسان را در هم اكنون بناها و سازمان
بردارد. از سمت جنوب غربي محدوده به ترتيب بناهاي 
آموزش و پرورش، مدرسة شهيد ديالمه، بخشداري، 
شهرداري، دبستان وليعصر، سازمان محيط زيست، مدرسة 

رانة وحدت، سازمان پست، سازمان جهاد كشاورزي، دخت
  و سازمان بهزيستي در اين محدوده واقع شده اند.

  : . قلمستان15
در مناطقي كه آب فراوان وجود دارد، قلمة درخت 

رويد، به همين دليل اين نواحي به قلمستان تبريزي مي
مشهور هستند.

  : . خيابان كَهوار16
ر روي خيابان كهوار منطبق خيابان معلم كنوني دقيقاً ب

است كه از كمربندي لواسان شروع شده و تا بلوار امام 
خميني ادامه دارد.

  : . نهر نعلبندان17
هاي كُند (در شمال لواسان) سرچشمة اين نهر در كوه

بوده است. كوچة رضوان كنوني دقيقاً بر مسير اين نهر 
منطبق است.

.الدوله. زمين اختصاصي آقاي نظام18
هاي رعيتي جائيج.. خانه19
  : . ديوار خرابه20

اين ديوار مرز غربي محدودة باغ آقاي حكمت را نشان 
دهد و در واقع مرز ميان محلة گلندوك و محلة باستي مي

كند.را مشخص مي
  : . جادة طهران21

اين جاده هم اكنون خيابان شهيد اسديان نام دارد و مسير 

و سفلي است. در قديم دسترسي به روستاي كُند عليا 
بلوار كه امام خميني وجود نداشت و اين جاده راه 

دسترسي به طهران بود.
: 12. دامنة كوه ورجين22

كوه ورجين تقريباً در شمال لواسان واقع شده است.
. جادة دستجرد.23
.. قطعة چهارم24
. قطعة سوم.25
. قطعة دوم.26
. قطعة اول.27
: . اراضي جائيج28

جائيج در اين قسمت قرار دارد.محلة 
: . اراضي شوركاب29

محلة شوركاب در اين قسمت قرار دارد.
  : . اراضي مزروعي متعلق به قرية جائيج30

اي كه اين نام بر رويش نوشته شده است، جز محدوده
موقوفات خاندان خواجه نوري و وقف امامزاده جائيج 

نقشه جزئي برداري و ترسيم اين است كه در زمان نقشه
شده است. از اراضي جائيج محسوب مي

علي و (حاجي يعقوب مالكان. اراضي متعلق به خرده31
غيره): 

- اين اراضي در محلة نجاركال قرار دارد. حاجي يعقوب

السلطان بوده است.علي، مباشر نظام
  : . دوگَل32

دو گَل= سرد و گَل= راه دوگُوگَل. اَل= به معني آمد، 
گاوها بوده است. در سه جاي نقشه كلمه مسير تردد 

دوگل آمده كه حدوداً نزديك خيابان كمربندي كنوني 
هستند. دو جا در شمال خيابان و يكي در جنوب.

  : . نهر چالَكي33
است. اين نهري است كه در منطقة چالكي قرار داشته 

. بيدستان (جنوبي):14
بين موجود نقشة در كه آن اطراف اراضي و بيدستان

افجه ازجادة كندرود رودخانة شمال، از مازندران ـ
است، شده محدود غرب سمت از كهوار خيابان و شرق،

سازمان و بناها اكنون درهم را لواسان شهر مهم هاي
بناهايبردارد. ترتيب به محدوده غربي جنوب سمت از

بخشداري، ديالمه، شهيد مدرسة پرورش، و آموزش
مدرسة زيست، محيط سازمان وليعصر، دبستان شهرداري،
كشاورزي، جهاد سازمان پست، سازمان وحدت، دخترانة

اند. شده واقع محدوده اين در بهزيستي سازمان و
: . قلمستان15

فرا آب كه مناطقي درختدر قلمة دارد، وجود وان
مي قلمستانتبريزي به نواحي اين دليل همين به رويد،

هستند. مشهور
كَهوار16 : . خيابان

منطبق كهوار خيابان روي بر دقيقاً كنوني معلم خيابان
امام بلوار تا و شده شروع لواسان كمربندي از كه است

دارد. ادامه خميني
نعلبندان17 : . نهر

ن اين كوهسرچشمة در لواسان) هر شمال كُند (در هاي
نهر اين مسير بر دقيقاً كنوني رضوان است. كوچة بوده

است. منطبق
نظام18 آقاي اختصاصي .الدوله. زمين
جائيج.. خانه19 رعيتي هاي
خرابه20 : . ديوار

نشان را حكمت آقاي باغ محدودة غربي مرز ديوار اين
گلمي محلة ميان مرز واقع در و باستيدهد محلة و ندوك

مي مشخص كند.را
طهران21 : . جادة

مسير و دارد نام اسديان شهيد خيابان اكنون هم جاده اين

قديم است. در سفلي و عليا كُند روستاي به دسترسي
راه جاده اين و نداشت وجود خميني امام كه بلوار

بود. طهران به دسترسي
ورجين22 كوه : 12. دامنة

تقريباً ورجين است.كوه شده واقع لواسان شمال در
دستجرد.23 . جادة
چهارم24 .. قطعة
سوم.25 . قطعة
دوم.26 . قطعة
اول.27 . قطعة
جائيج28 : . اراضي

دارد. قرار قسمت اين در جائيج محلة
شوركاب29 : . اراضي

دارد. قرار قسمت اين در شوركاب محلة
جائيج30 قرية به متعلق مزروعي : . اراضي

جزمحدوده است، شده نوشته رويش بر نام اين كه اي
جائيج امامزاده وقف و نوري خواجه خاندان موقوفات

نقشه زمان در كه جزئياست نقشه اين ترسيم و برداري
مي محسوب جائيج اراضي است. از شده

خرده31 به متعلق يعقوبمالكان. اراضي و(حاجي علي
غيره):

قرا نجاركال محلة در اراضي يعقوباين دارد. حاجي - ر

نظام مباشر است.علي، بوده السلطان
: . دوگَل32

آمد، معني دوگُوگَل. اَل= به گَل= راه و گَل= سرد دو
كلمه نقشه جاي سه است. در بوده گاوها تردد مسير
كنوني كمربندي خيابان نزديك حدوداً كه آمده دوگل

جنوب. در يكي و خيابان شمال در جا هستند. دو
چالَكي. ن33 : هر

داشته قرار چالكي منطقة در كه است است. ايننهري
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چاله يا محدوده را به علت شيب زياد آن به صورت چاله
بندي ساخته بودند ي به صورت تراسبه اصطالح امروز

تا بتواند شيب اين اراضي را از اين طريق كاهش داده و 
زمين را براي كشت مساعد كنند.

  : . اراضي دستجرد34
دستجِرد يا دستگرد به معني قصر گرد (به زبان پهلوي 

شود) و به علت آنكه قصري گرد دست گرد خوانده مي
ه اين نام مشهور بود.در آن اراضي قرار داشت ب

  : . خيابان معروف به راه دستجرد35
نام كنوني اين راه، خيابان دستجرد است كه از خيابان 
كمربندي شروع شده و تا رودخانة جاجرود ادامه دارد. 
در قديم خيابان دستجرد چسپيده به خيابان كهوار و در 
انتهاي آن قرار داشت. هم اكنون خيابان كمربندي آن دو 

ابان را قطع كرده است.خي
   . قلعة دستجرد:36

بود كه در آن چند » خانميرزا مصطفي«اين قلعه متعلق به 
هاي كشاورزي وجود خانة مسكوني، انبار، طويله، و زمين

داشت.  بعد از احداث سد لتيان اين قلعه به زير آب 
رفت.

  : . تپه37
ة هاي تپة سرَك يا تپة حصارك يا تپاين تپه به نام

دستجِرد معروف است. اين تپه متعلق به خاندان نوري 
بود.
  خان مالك دستجرد: ... ... ميرزا مصطفي . زمين38

خان بود.اين اراضي متعلق به ميرزا مصطفي
.. زمين باير39
. چمن.40
   :. رودخانة جاجرود41

كه در جنوب شهر لواسان و منطقة  13جاجرود ةرودخان
 شرق جنوب طرف به غرب الشم ازاست گلندوك واقع 

 .است يجار
. اين نقشه با اصل ملك تطبيق شده و صحيح است. 42

امضاء مهندس محمد حنانه/ امضاء عبدالعلي 
الدوله و درخشنده وكيل مهرماه خانم شرف 14حكمت

خانم.
هاي . اين نقشه صحيح است و عالمت نمرة يك زمين43

باشد.متعلق به متوليان ثبت مي
الدين صفاـ ح مباشر و نمايندة ثبت اسناد و امضاء محب

  امالك طهران.
الهي.لطف 1303برج عقرب19.   44
. قطعات دو قسمت بوسيله خط قرمز از هم مفروض 45

خانه متمايزند كاروانسرا و قهوه 2و 1شده و بعالمات 
مشترك فيه است.

. شمال: جهت شمال در اين نقشه حدوداً جهت شمال 46
دهد.ميشرقي را نشان 

  15آبنقشة شورك
اين نقشه محصول برداشت از قرية شوركاب واقع در 

لواسان كوچك در زمان  .كوچك است 16لواسان
- ق) متعلق به شرف1314ـ 1264شاه (حك: ناصرالدين

است. او قرية شاه) بوده الدوله (عكاسباشي ناصرالدين
ت اسخان نشاط منتقل كرده شوركاب را به  ميرزا اسماعيل

ش شوركاب توسط 1317ـ 1316هاي و در حدود سال
  )3(نقشه آقاي شريفي و اتحاد خريداري شده است. 

ش توسط مهندس 1324اي كه در دست است در سال نقشه
اصغر حيدريان پس از افراز در محل به منظور تعيين علي

است. بر اساس اين نقشه، سهم هر يك از مالكان تهيه شده 
و از  17وستا متعلق به آقا سيدكاظم اتحاد سه دانگ اين ر

سه دانگ ديگر  دو دانگ به طور مشاع متعلق به وراث 
آقا و يك دانگ متعلق به حسن 18مرحوم سيدشريف شريفي

  شريفي و بانو مطهرالسادات شريفي بوده است.

چاله صورت به آن زياد شيب علت به را يامحدوده چاله
تراس صورت به امروزي اصطالح بودندبه ساخته بندي

و داده كاهش طريق اين از را اراضي اين شيب بتواند تا
كنند. مساعد كشت براي را زمين

دستجرد34 : . اراضي
پهلويدس زبان گرد (به قصر معني به دستگرد يا تجِرد

مي خوانده ردگ سترددگ قصري آنكه علت به شود) و
بود. مشهور نام اين به داشت قرار اراضي آن در

دستجرد35 راه به معروف : . خيابان
خيابان از كه است دستجرد خيابان راه، اين كنوني نام

رودخانة تا و شده شروع دارد. كمربندي ادامه جاجرود
در و كهوار خيابان به چسپيده دستجرد خيابان قديم در
دو آن كمربندي خيابان اكنون داشت. هم قرار آن انتهاي

است. كرده قطع را خيابان
دستجرد:36 . قلعة

به متعلق قلعه مصطفي«اين چند» خانميرزا آن در كه بود
زمين و طويله، انبار، مسكوني، كشاوخانة وجودهاي رزي

آب زير به قلعه اين لتيان سد احداث از داشت.  بعد
رفت.

: . تپه37
نام به تپه تپةاين يا حصارك تپة يا سرَك تپة هاي

نوري خاندان به متعلق تپه است. اين معروف دستجِرد
بود.
مصطفي. زمين38 دستجرد: ... ... ميرزا مالك خان

مصطفي ميرزا به متعلق اراضي بود.خاناين
باير39 .. زمين
. چمن.40
جاجرود41 :. رودخانة

منطقة13جاجرودةرودخان و لواسان شهر جنوب در كه
واقع شرقجنوبطرفبهغربشمالازاستگلندوك

 .استيجار
است. 42 صحيح و شده تطبيق ملك اصل با نقشه . اين

عبدالعلي حنانه/ امضاء محمد مهندس امضاء
مهرماه14حكمت شرفوكيل درخشندهخانم و الدوله

خانم.
زمين43 يك نمرة عالمت و است صحيح نقشه هاي. اين

مي ثبت متوليان به باشد.متعلق
محب وامضاء اسناد ثبت نمايندة و مباشر ح صفاـ الدين

طهران. امالك
عقرب19.   44 الهي.لطف1303برج
مفروض45 هم از قرمز خط بوسيله قسمت دو . قطعات

ب و قهوه 2و 1عالماتشده و كاروانسرا خانهمتمايزند
است. فيه مشترك

شمال46 جهت حدوداً نقشه اين در شمال . شمال: جهت
مي نشان را دهد.شرقي

شورك 15آبنقشة

در واقع شوركاب قرية از برداشت محصول نقشه اين
است16لواسان زمان.كوچك در كوچك لواسان

شرف1314ـ1264شاه (حك: ناصرالدين به - ق) متعلق

ناصرالدين قريةشاه) بودهالدوله (عكاسباشي است. او
اسماعيل ميرزا به را كردهشوركاب منتقل نشاط استخان

سال حدود در توسط1317ـ1316هايو شوركاب ش
است.  شده خريداري اتحاد و شريفي  )3و2(نقشهآقاي

سالنقشه در است دست در كه مهندس1324اي توسط ش
تعيينعلي منظور به محل در افراز از پس حيدريان اصغر

شده تهيه مالكان از يك هر نقشه،سهم اين اساس است. بر
اتحاد سيدكاظم آقا به متعلق روستا اين دانگ از17سه و

وراث به متعلق مشاع طور به دانگ دو ديگر دانگ سه
شريفي سيدشريف حسن18مرحوم به متعلق دانگ يك آقاو

است. بوده شريفي مطهرالسادات بانو و شريفي
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اين قريه كه در حال حاضر نيز به نام منطقة شوركاب     
مال به جادة مازندران (بلوار مشهور است، در آن زمان از ش

چين و اراضي امام خميني كنوني)، از شرق به خيابان، سنگ
 الدوله (خيابان شهيد عليو درختستان چناربن شرف

خداوردي كنوني)، از جنوب به رودخانة جاجرود، و از 
  غرب به اراضي احمدآباد محدود بوده است.

ش) 1341بعد از اصالحات ارضي در ايران (سال    
هاي شريفي و قسمتي از اراضي هر يك از مالكان (خانواده

شد. باقي اراضي شوركاب كه اتحاد) ميان كشاورزان تقسيم 
 42و  41هاي هنوز در تملك مالكان بود در همان سال

يعني درست بعد از اصالحات ارضي به قطعات حدود 
كشي و تهية نقشة متري تقسيم شد و پس از خيابان 1000

سند تفكيكي براي تمامي قطعات، كاربري آنها از  شهري و
  شد.كشاورزي به مسكوني تغيير داده 

شدة روي نقشهاماكن، قنوات، و نهرهاي مشخص
  )4(نقشه : . محدودة زرد و آبي بر روي نقشه1

محدودة زردرنگ بر روي نقشه حدود اراضي وراث آقاي 
دهد كه شامل شوركاب شرقي و چناربن شريفي را نشان مي

است و محدودة آبي(سبز) رنگ، حدود اراضي آقاي  غربي
اتحاد را كه شامل شوركاب غربي و چناربن شرقي است.

در هنگام تقسيم اراضي شوركاب، آسياب و كاروانسرا 
مشاع باقي ماند و قبرستان و حمام  كه مورد استفادة 

عموم بودند، متعلق به اهالي ده بود. 
  : . اراضي چناربن2

اين محدوده، قلمستان و چنارهاي فراواني  گذاريوجه نام
است كه در گذشته در اين محدوده وجود داشت. اين 

كه در نقشه آمده است با دو رنگ سبز و  طوراراضي همان
زرد به دو قسمت مساوي تقسيم شده است كه مالك 
قسمت زردرنگ وراث آقاي شريفي و مالك قسمت 

اند.سبزرنگ آقاي اتحاد بوده 

هية اين نقشه در اين اراضي سيب زميني، پياز، در زمان ت
است. بعد از مدتي آقاي شريفي شده باقالي، و... كشت مي

هاي كرد و در زميندر اراضي خود گاوداري تأسيس 
زراعي يونجه كشت كردند. چناربن غربي كه در دست 

ش در 1342تا  1328هاي خاندان شريفي بود بين سال
ر گرفت. در آن زمان حدود پنجاه  قرا 19اجارة آقاي كشفيان

تا شصت كارگر هر روز در اين اراضي مشغول به كار 
بودند. بعد از اصالحات ارضي چناربن غربي به قطعات 
هزار متري تقسيم شد و قسمتي از آن در اختيار كشاورزان 
قرار گرفت و در بقية آن كه در ابتدا باغ بود، [باشگاه] 

احداث شد. چناربن شرقي نيز قبل  20پوشسواركاري سياه
از انقالب از آقاي اتحاد خريداري شد و در اختيار سازمان 
آب قرار گرفت و همچنان متعلق به تأسيسات سازمان آب 

  فاضالب است.و 
  : . نصفة باغ بزرگ3

در قسمت وسط اراضي شوركاب باغي بزرگ قرار داشت 
ه با رنگ كه بنا بر تقسيمات نقشة موجود، نيمي از آن ك

سبز مشخص شده است در تملك خاندان اتحاد، و نيمة 
زردرنگ آن در تملك خاندان شريفي قرار گرفته است.

  : . تپة بزرگ4
شود، فضايي شناخته مي 21اين تپه كه به نام تپة شوركاب

سبز با درختان كاج و سرو است. در ميان اهالي شهر 
» مشيد گبرج«لواسان مشهور است كه در دوران قديم قلعة 

بوده و در حال حاضر تحت محافظت سازمان ميراث 
فرهنگي است.

  : . تپه5
تپة كنار پل و درة حد شوركاب، تپة احمدآباد نام دارد و 

است.اكنون قسمتي از آن مسكوني شده هم 
  : )5434. مساحت (=6

دهد كه ها) را نشان ميمحدودة خانة كشاورزان (رعيت
  نـقلعة باال و پايين آن به قلعة پائي محدودة باالي آن به نام

شوركاب منطقة نام به نيز حاضر حال در كه قريه اين
مازندران (بلوار جادة به شمال از زمان آن در است، مشهور

سنگ خيابان، به شرق از كنوني)، خميني اراضيامام و چين
شرف چناربن درختستان عليو شهيد الدوله (خيابان

كنون ازخداوردي و جاجرود، رودخانة به جنوب از ي)،
است. بوده محدود احمدآباد اراضي به غرب

ايران (سال در ارضي اصالحات از ش) 1341بعد
مالكان (خانواده از يك هر اراضي از وقسمتي شريفي هاي

تقسيم كشاورزان كهاتحاد) ميان شوركاب اراضي شد. باقي
سال همان در بود مالكان تملك در  42و 41ايههنوز

حدود قطعات به ارضي اصالحات از بعد درست يعني
خيابان1000 از پس و شد تقسيم نقشةمتري تهية و كشي

از آنها كاربري قطعات، تمامي براي تفكيكي سند و شهري
داده تغيير مسكوني به شد.كشاورزي

مشخص نهرهاي و قنوات، نقشهاماكن، روي شدة
ر1 بر آبي و زرد نقشه. محدودة : وي

آقاي وراث اراضي حدود نقشه روي بر زردرنگ محدودة
مي نشان را چناربنشريفي و شرقي شوركاب شامل كه دهد

آقاي اراضي حدود آبي(سبز) رنگ، محدودة و است غربي
است. شرقي چناربن و غربي شوركاب شامل كه را اتحاد

كاروانسرا و آسياب شوركاب، اراضي تقسيم هنگام در
استفادة مورد كه حمام و قبرستان و ماند باقي مشاع

اهالي به متعلق بودند، بود. عموم ده
چناربن2 : . اراضي

نام فراوانيوجه چنارهاي و قلمستان محدوده، اين گذاري
داشت. اين وجود محدوده اين در گذشته در كه است

همان وطوراراضي سبز رنگ دو با است آمده نقشه در كه
مالك كه است شده تقسيم مساوي قسمت دو به زرد

قس مالك و شريفي آقاي وراث زردرنگ متقسمت
بوده اتحاد آقاي اند.سبزرنگ

پياز، زميني، سيب اراضي اين در نقشه اين تهية زمان در
مي كشت و... شريفيشدهباقالي، آقاي مدتي از است. بعد

تأسيس گاوداري خود اراضي زميندر در و هايكرد
دست در كه غربي كردند. چناربن كشت يونجه زراعي

سال بين بود شريفي در1342تا1328هايخاندان ش
كشفيان آقاي پنجا19اجارة حدود زمان آن گرفت. در هقرار

كار به مشغول اراضي اين در روز هر كارگر شصت تا
قطعات به غربي چناربن ارضي اصالحات از بودند. بعد
كشاورزان اختيار در آن از قسمتي و شد تقسيم متري هزار
بود، [باشگاه]  باغ ابتدا در كه آن بقية در و گرفت قرار

سياه قبل20پوشسواركاري نيز شرقي شد. چناربن احداث
ا سازماناز اختيار در و شد خريداري اتحاد آقاي از نقالب

آب سازمان تأسيسات به متعلق همچنان و گرفت قرار آب
است.و فاضالب
بزرگ3 باغ : . نصفة

داشت قرار بزرگ باغي شوركاب اراضي وسط قسمت در
رنگ با كه آن از نيمي موجود، نقشة تقسيمات بر بنا كه

خ تملك در است شده مشخص نيمةسبز و اتحاد، اندان
است. گرفته قرار شريفي خاندان تملك در آن زردرنگ

بزرگ4 : . تپة
شوركاب تپة نام به كه تپه مي21اين فضاييشناخته شود،

شهر اهالي ميان است. در سرو و كاج درختان با سبز
قلعة قديم دوران در كه است مشهور گبر«لواسان » جمشيد

مح تحت حاضر حال در و ميراثبوده سازمان افظت
است. فرهنگي

: . تپه5
و دارد نام احمدآباد تپة شوركاب، حد درة و پل كنار تپة

شدههم مسكوني آن از قسمتي است.اكنون
: )5434. مساحت (=6

كشاورزان (رعيت خانة ميمحدودة نشان كهها) را دهد
پائي قلعة به آن پايين و باال قلعة نام به آن باالي نـمحدودة
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كوچك. 1ةنقش لواسان نقشة
ميمحدوده نشان را گلندوك محلة است، شده مشخص سياه رنگ با كه نژادبخش:(مأخذدهداي )مرتضي

 
قش

ن
. 1 ة

ك 
وچ

ن ك
اسا

ة لو
قش

ن
 

وده
حد

م
مي

ان 
 نش

ك را
ندو

 گل
حلة

ت، م
 اس

شده
ص 

شخ
ه م

سيا
گ 

ا رن
ه ب

ي ك
ا

هد
د

 
خذ

(مأ
: 

ش
دبخ

 نژا
ضي

مرت
(

كوچكنقشة. 1 ةنقش لواسان
ميمحدوده نشان را گلندوك محلة است، شده مشخص سياه رنگ با كه نژادبخش:(مأخذدهداي )مرتضي

قش
ن

. 1 ة
شة

نق
ك

وچ
نك

اسا
لو

وده
حد

م
مي

شان
ران

وك
لند

ةگ
محل

ت،
اس

شده
ص

شخ
هم

سيا
گ

ارن
هب

يك
ا

هد
د

خذ
(مأ

:
ش

دبخ
نژا

ضي
مرت

(

9



 

 ان)لندوك (مأخذ: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام، نمايندگي لواسنقشه گ .2نقشه 

معروف بود. مسجد در قلعة باال و حمام در قلعة پايين قرار 
آن زمان هفت خانواده در آن محدوده زندگي  داشت. در

كردند. بنايي كه در نقشه در سمت راست محدودة ده مي
مشخص شده است، حمام است. حمام تا پنج سال پيش هم 

اي بود و در دوران پهلوي وجود داشت. حمام در ابتدا خزينه
 با ايجاد تغييراتي در آن به حمام نمره تبديل شده بود.

  : ران. جادة مازند7
حد شمالي شوركاب كه در حال حاضر بلوار امام خميني 
ناميده شده است، راه دسترسي به الر و مازندران از طريق 

است كه به شهرستان نور و روستاي هاي افجه بوده كوه
 رسيده است. بلده مي

   خانة احمدآباد:. قهوه8
در محل كنوني اين ملك هم اكنون رستوران سيد قرار دارد. 

اي در اين مكان قرار داشت كه خانهزمان قديم قهوه در

خان اعتمادي مالك آن  خانم گرجي بود و داماد او عيسي
ش خانم گرجي 1352كرد. بعد از سال آن را اداره مي

سرقفلي مغازه را به سيداسماعيل خاكي واگذار كرد و او با 
خانه، نام آن را رستوران سيد ايجاد تغييراتي در قهوه

ت. هم اكنون اين رستوران توسط پسران آقاي خاكي گذاش
  شود. اداره مي

  : . عمارت9
در اين مكان دو عمارت اربابي قرار داشت كه يكي متعلق 

-به خانواده شريفي و ديگري متعلق به خاندان اتحاد بوده 

است. اين دو عمارت در ميان باغي بزرگ قرار داشتند با 
ي كه در تملك خاندان شان. عمارتاستخري مشاع در ميان

است و حدوداً چهار سال شريفي بود، همچنان باقي مانده 
 پيش مالك آن به بازسازي بنا اقدام كرد.

  : . تكيه10

قرار پايين قلعة در حمام و باال قلعة در بود. مسجد معروف
زندگي محدوده آن در خانواده هفت زمان آن داشت. در

دهمي محدودة راست سمت در نقشه در كه كردند. بنايي
هم پيش سال پنج تا است. حمام حمام است، شده مشخص

خزينه ابتدا در داشت. حمام پهلويوجود دوران در و بود اي
بود.ب شده تبديل نمره حمام به آن در تغييراتي ايجاد ا

مازندران7 : . جادة
خميني امام بلوار حاضر حال در كه شوركاب شمالي حد
طريق از مازندران و الر به دسترسي راه است، شده ناميده

بودهكوه افجه روستايهاي و نور شهرستان به كه است
مي است. بلده رسيده

اح. قهوه8 مدآباد:خانة
دارد.  قرار سيد رستوران اكنون هم ملك اين كنوني محل در

قهوه قديم زمان كهخانهدر داشت قرار مكان اين در اي
عيسي او داماد و بود گرجي خانم آن اعتماديمالك خان

مي اداره را سالآن از گرجي1352كرد. بعد خانم ش
كرد واگذار خاكي سيداسماعيل به را مغازه باسرقفلي او و

قهوه در تغييراتي سيدايجاد رستوران را آن نام خانه،
خاكي آقاي پسران توسط رستوران اين اكنون گذاشت. هم

مي شود. اداره
: . عمارت9

متعلق يكي كه داشت قرار اربابي عمارت دو مكان اين در
بوده اتحاد خاندان به متعلق ديگري و شريفي خانواده -به

عمار دو بااست. اين داشتند قرار بزرگ باغي ميان در ت
ميان در مشاع خانداناستخري تملك در كه شان. عمارتي

مانده باقي همچنان بود، سالشريفي چهار حدوداً و است
كرد. اقدام بنا بازسازي به آن مالك پيش

: . تكيه10
شكل به ساختماني نقشه روي درLبر كه شده مشخص

تكيه و مسجد محل بقديم متراي سي حدود در مساحتي ا
جريان آن در شوركاب قنات آب كه جوبي و بود مربع

مي آن ميان از شريفيگذشت. سالداشت آقاي بعد ها
اختيار در مسجد توسعة براي را خود اراضي از مقداري
مسجد امروز تكيه، همان محل داد. در قرار محلي مردم

ق كه گرفته شوركاب) قرار ناتسيدالشهدا (حسينية
دارد جريان آن دركنار هنوز .شوركاب

: . قبرستان11
خيابان و است موجود حاضر حال در شوركاب قبرستان

است. شده احداث آن كنار اتحاد
: . كاروانسرا12

وجود كاروانسرا دو شوركاب محدودة در زمان آن در
است، شده مشخص نقشه روي بر كه داشت. كاروانسرايي

بو متعلق مشاع طور وبه شريفي و اتحاد خاندان به د
كاروانسرا اين شرقي جنوب در كه ديگري كاروانسراي
كه خاني خداوردي محمود حاج به بود متعلق داشت قرار

پنج تا و شد تبديل گاوداري به بهبعداً هم پيش سال /شش
بود. صورت همان

كاروانسرا از خود سهم ارضي اصالحات از بعد اتحاد آقاي
كش ميان اراضيرا در شريفي آقاي و كرد تقسيم اورزان
مدرسه شريفيخود شريف مدرسه آن نام كه ساخت اي

است.
: چين. سنگ13

شرق قسمت در شريفي آقاي وراث زمين حد از قسمتي
نقطه صورت به روينقشه و است شده مشخص چين

سنگ آن) آن از باالتر شده(كمي نوشته چالكي نهر و چين
خدا است.است. خيابان منطبق محدوده اين بر وردي

احمدآباد14 و شوركاب حد : . درة
دره محدوده اين ودر چناربن به ابتدا كه دارد وجود اي

مي ختم رودخانه به آنشود. بهسپس حريم در تدريج
شده تبديل عمومي راه به دره و شده احداث است. بناهايي

احمدآباد15 قنات : . نهر
احمدآباد قنات تپههمان و كوه از آن آب و هاياست
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مشخص شده كه در   Lبر روي نقشه ساختماني به شكل
اي با مساحتي در حدود سي متر قديم محل مسجد و تكيه

ريان مربع بود و جوبي كه آب قنات شوركاب در آن ج
ها بعد آقاي شريفي گذشت. سالداشت از ميان آن مي

مقداري از اراضي خود را براي توسعة مسجد در اختيار 
مردم محلي قرار داد. در محل همان تكيه، امروز مسجد 
سيدالشهدا (حسينية شوركاب) قرار گرفته كه قنات 

  .شوركاب هنوز دركنار آن جريان دارد
  : . قبرستان11

ب در حال حاضر موجود است و خيابان قبرستان شوركا
 اتحاد كنار آن احداث شده است.

  : . كاروانسرا12
در آن زمان در محدودة شوركاب دو كاروانسرا وجود 
داشت. كاروانسرايي كه بر روي نقشه مشخص شده است، 
به طور مشاع متعلق بود به خاندان اتحاد و شريفي و 

كاروانسرا كاروانسراي ديگري كه در جنوب شرقي اين 
قرار داشت متعلق بود به  حاج محمود خداوردي خاني كه 

/شش سال پيش هم  به بعداً به گاوداري تبديل شد و تا پنج
 همان صورت بود.

آقاي اتحاد بعد از اصالحات ارضي سهم خود از كاروانسرا 
را ميان كشاورزان تقسيم كرد و آقاي شريفي در اراضي 

ن مدرسه شريف شريفي اي ساخت كه نام آخود مدرسه
 است.

  : چين. سنگ13
قسمتي از حد زمين وراث آقاي شريفي در قسمت شرق 

چين مشخص شده است و روي نقشه به صورت نقطه
چين و نهر چالكي نوشته شده (كمي باالتر از آن) آن سنگ

است. خيابان خداوردي بر اين محدوده منطبق است.
  : . درة حد شوركاب و احمدآباد14
اي وجود دارد كه ابتدا به چناربن و ين محدوده درهدر ا

تدريج در حريم آن شود. بهسپس به رودخانه ختم مي

است. بناهايي احداث شده و دره به راه عمومي تبديل شده
  : . نهر قنات احمدآباد15

هاي همان قنات احمدآباد است و آب آن از كوه و تپه
اين قنات هنوز  آيد.هاي شمالي لواسان) ميورجين (كوه

هاي كشاورزي مورد ها و زمينآب دارد و براي آبياري باغ
 گيرد.استفاده قرار مي

  : . نهر احمدآباد16
ــة جــاجرود منشــعب شــده اســت و ــر از رودخان ــن نه اي
پــس از گذشــتن از شــمال اراضــي چنــاربن شــريفي
ــه ــوني) مجــدداً در رودخان ــدي كن ــان كمربن (شــمال خياب

اراضــي چنــاربن فقــط همــين نهــر  ريــزد. در ابتــدا درمــي
-وجــود داشــت كــه بــراي گردانــدن آســياب اســتفاده مــي

شــد. ايــن نهــر بــه نهــر آســياب هــم معــروف بــود. ولــي 
بعدها به علـت كمـي آب ايـن نهـر، نهـر چنـاربن را هـم        

 از رودخانه منشعب كردند.

  : . پل17
ــات ــر آبِ قن ــدران و ب ــادة مازن ــير ج ــل در مس ــن پ اي

آمــد قــرار هــاي ورجــين مــيتپــه احمــدآباد كــه از كــوه و
  داشت.

   . استخر:18
در مسير قنات احمدآباد استخري وجود داشت كه تا قبل از 

قرار  انقالب نيز همچنان پر آب بود و مورد استفاده اهالي
 هاي آن در آن محل وجود دارد.گرفت و هنوز خرابهمي

   آب:. قنات شورك19
شمالي لواسان)  هايهاي ورجين (كوهآب آن از كوه و تپه

اكنون در كنار حسينة آيد. قسمتي از اين قنات هممي
است.شوركاب مشخص 

   . نهر ريگَن:20
گذشت زار ميچون اين نهر در مسيري خود از زمين ريگ

 است.به اين نام خوانده شده 

لواسان) ميورجين (كوه شمالي هنوزهاي قنات آيد. اين
باغ آبياري براي و دارد زمينآب و موردها كشاورزي هاي

مي قرار گيرد.استفاده
احمدآباد16 : . نهر

و اســت شــده منشــعب جــاجرود ــة رودخان از ــر نه ــن اي
شــريفي چنــاربن اراضــي شــمال از گذشــتن از پــس

ــه( رودخان در ــوني) مجــدداً كن ــدي كمربن ــان خياب شــمال
نهــرمــي همــين فقــط چنــاربن اراضــي در ابتــدا ريــزد. در

مــي اســتفاده آســياب گردانــدن بــراي كــه داشــت -وجــود

بــود. ولــي معــروف هــم آســياب نهــر بــه نهــر شــد. ايــن
هـم را چنـاربن نهـر نهـر، ايـن آب كمـي علـت به بعدها

كردند. منشعب رودخانه از
: . پل17

ــات قن آبِ ــر ب و ــدران مازن ــادة ج ــير مس در ــل پ ــن اي
تپــه و كــوه از كــه مــياحمــدآباد ورجــين قــرارهــاي آمــد

داشت.
. استخر:18

از قبل تا كه داشت وجود استخري احمدآباد قنات مسير در
اهالي استفاده مورد و بود آب پر همچنان نيز قرارانقالب

خرابهمي هنوز و وجگرفت محل آن در آن دارد.هاي ود
شورك19 آب:. قنات

تپه و كوه از آن ورجين (كوهآب لواسان) هاي شمالي هاي
هممي قنات اين از حسينةآيد. قسمتي كنار در اكنون

مشخص است.شوركاب
ريگَن:20 . نهر

ريگ زمين از خود مسيري در نهر اين ميچون گذشتزار
شده خوانده نام اين است.به

نَعلبند21 ان:. نهر
ايام در آن محل در اسبان كردن نعل نهر اين تسمية وجه

است. قديم

چالكي:22 . نهر
داشته قرار چالكي محلة در نهر رااين محدوده است. اين

چاله را آن زياد شيب علت امروزيبه اصطالح به يا چاله
ازتراس را اراضي اين شيب بتوانند تا بودند ساخته بندي

د كاهش طريق كنند.اين مساعد كشت براي را زمين و اده
شرف23 چناربن الدوله:. نهر

و اراضي به و بوده شوركاب اراضي در نهر اين مظهر
شرف ميچنارستان ختم ميالدوله آبياري را آن و كردهشده

است.
چشمه24 : . نهر

و شيرين آب و بوده معروف غلغله چشمه به نهر اين
در و است داشته آبآشاميدني شبكه به حاضر رسانيحال

است.  شده متصل آب سازمان
چناربن:25 . نهر

رودخانة از و لشكرك قديمي فلزي پل از چناربن نهر
مي سرچشمه شرقيجاجرود تا و منطقةگرفته ترين
زمين انتهاي و شرفشوركاب استهاي داشته ادامه الدوله

آن محل كه شوركاب آسياب چرخاندن براي آن از درو
مي استفاده است، نهر همين حالشدهمسير است. در

واقع كمربندي بلوار كنار در نهر اين از قسمتي - حاضر

است.
. آسياب:26

آرد براي اطراف روستاهاي تمامي تقريباً قديم زمان در
گندم ميهايكردن استفاده آسياب اين از وشان اند كرده

نهرهمان از شد، عنوان قبالً كه چرخشطور براي چناربن
مي استفاده آسياب شد.اين

جاجرود:27 . رودخانة
واقعجاجرودرودخانه لواسان شهر جنوب در ازاستكه
منطقهازواستيجارشرقجنوبطرفبهغربشمال
وداانيجرترنييپاارتفاعاتبه) البرزيهاكوه( منشا رد
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دربستكونكليهاكوهازرودنيا .شوديمانيلتسدوارد
نامجاجرود. رديگيمسرچشمهدربندسريروستاشمال
جاجايجيجائيخيتارويميقداريبسةمحلازراخود
شمالدرجيجائايجاج. استگرفتهلواسانشهردرواقع

. استواقعرودخانهنيا
. جاده:28

است.  منطبق محدوده اين بر اتحاد خيابان

نوشتپي
نماي1 در نقشه اين فرمان. اصل اجرائي ستاد لواسان ندگي

است. موجود امام حضرت
است. گلندو2 بيا معني به است. گَلَن تركي لغت يك . گلندوك

است. كندرود و جاجرود رود دو رودك: گلوي
راناتيشمشهرستانلواساناتبخشيشهرهاازيكيلَواسان. 3

. استلواساناتبخشمركزشهرنيا.استتهراناستان
ناميدهلَواسان لواسان شهر مركز عنوان به امروزه كه كوچك

درمي كه مختلفي روستاهاي شدن يكپارچه و پيوسته با شود،
سال در داشت قرار محدوده درآمد. 1349اين شهر صورت به

و،كندباغدره،ن،يورجهايكوهشمال،ازرالواسانشهر
وشرقيشمالسمتازقصران،هايكوهغربسمتازافجه،
ازو،جاجرودو،كوهلواسانزمين،فيلايرا،هايكوهشرق

.گيردميبردراراكوهو،زينكوهقوچك،تلو،هايكوهجنوب
اعتمادالدولهبهمشهور) ش1243ـ1186( ينوراخانقآرزايم. 4

.استقاجارشاهنيناصرالدصدراعظمنيدوم
قلي5 آق. حاجي ميرزا چهارم فرزند صدرالسلطنه نوريخان اخان

دختر.  سه و پسر يك داشت؛ فرزند چهار است. صدرالسلطنه
دختر سه به پدري سهم و كرد فوت كودكي در او پسر فرزند

نام شرفبه خانم)هاي تاج 2الدوله (مهرماه الملوكو
خانم) درخشَنده يا ارث 3(مهرالملوك به بدرالملوك رسيد.و

پ6 فرزند موقرالدوله محمدخان نوري. آقا آقاخان ميرزا نجم
شرف او الدولهنظامخانميابراهرزايمدخترالدولهاست. همسر

نامبوداصفهانقشونسيرئ به فرزند سه رضاو ميرزا هاي
اصالن ميرزا همايون، زرينمعيد و داشت. كهخان خانم ملك

بهزرين پسرش دو به اراضي و كرد فوت جواني در خانم ملك
رسيد. ارث

اين. ن7 است. نجاري ده معني به مازندراني زبان در جاركال: كال
مشهور نجاركال به دليل همين و است آورده وجود به را ده

است.
نوري (8 خواجه اصالن بهملقبش):1317ـ1258. امير

محمدخانرزايمفرزند،»الدولهنظام« و »السلطاننظام«
نيدومتمادالدولهاعنورىاخانقآرزايمةنوونورىموقرالدوله
دخترالدولهشرفمادرش. استشاهنيناصرالدصدراعظم

. بوداصفهانقشونسيرئالدولهنظامخانميابراهرزايم
شاهنيمظفرالدازجوانىناوادرنورىخواجهراصالنيام

ازپساحمدشاهسلطنتةدوردر. گرفتالسلطاننظاملقب
) لقببودالدولهنظامكهاولقباش (كهمادرىپدربزرگفوت
بابل. افتيتعلقبدوالدولهنظام نمايندة سوم و دوم دورة در

دوره در و مجلس بود. در همدان بعد و لرستان حاكم نيز اي
تيدراوتيكفاباوخراجواشيعومتمولاريبسمردىوى
دفنالدولهنظام .بودريمدو لواسان گلندوك محله در باغي در

است. شده
م. 9 رضا اصالنؤميرزا ميرزا برادر همايون نورييد خواجه خان

شرف خود عموي دختر با كه كرد.است ازدواج الدله
اصالناهللا. نصرت10 ميرزا فرزندان از يكي خواجهخان خان

است. نوري
كه11 است مربع متر هزار پنج و چهل بر بالغ باغ، اين . وسعت

قديمي ( عمارتي آن غرب شمال ضلع ساله) 150حدوداًدر
موجود مصالح از استفاده با طبقه دو در دارد. عمارت وجود

سنگ يعني محل رودخانهدر پيهاي بااي سپس و شده ريزي
است. سقف شده ساخته گچ و آجر، گل، خشت، از استفاده

است.  شده پوشيده چوبي تيرهاي با و است مسطح زيرزمين
چوبي خرپاي داراي ساختمان اصلي ورقسقف با كه است

امين باغ است. در شده پوشانده چنارگالوانيزه السلطان،
حدود در عمري با ضلع350كهنسالي در كه دارد وجود سال

اعتقاد لواسان شهر اهالي از است. برخي شده واقع باغ شرقي
به چنار قدمت كه مي2000دارند درسال چنار زير رسد. در
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   . نهر نَعلبندان:21
وجه تسمية اين نهر نعل كردن اسبان در محل آن در ايام 

 قديم است.

   . نهر چالكي:22
است. اين محدوده را اين نهر در محلة چالكي قرار داشته 

چاله يا به اصطالح امروزي به علت شيب زياد آن را چاله
بندي ساخته بودند تا بتوانند شيب اين اراضي را از تراس

اين طريق كاهش داده و زمين را براي كشت مساعد كنند.
 الدوله:. نهر چناربن شرف23
هر اين نهر در اراضي شوركاب بوده و به اراضي و مظ

كرده شده و آن را آبياري ميالدوله  ختم ميچنارستان شرف
 است.

: . نهر چشمه24
اين نهر به چشمه غلغله معروف بوده و آب شيرين و 

رساني آشاميدني داشته است و در حال حاضر به شبكه آب
 سازمان آب متصل شده است. 

   :. نهر چناربن25
نهر چناربن از پل فلزي قديمي لشكرك و از رودخانة 

ترين منطقة گرفته و تا شرقيجاجرود سرچشمه مي
الدوله ادامه داشته است هاي شرفشوركاب و انتهاي زمين

و از آن براي چرخاندن آسياب شوركاب كه  محل آن در 
است. در حال شده مسير همين نهر است، استفاده مي

- ين نهر در كنار بلوار كمربندي واقع حاضر قسمتي از ا

است.
   . آسياب:26

در زمان قديم تقريباً تمامي روستاهاي اطراف براي آرد 
كرده اند و شان از اين آسياب استفاده ميهايكردن گندم

طور كه قبالً عنوان شد، از نهر چناربن براي چرخش همان
 شد.اين آسياب استفاده مي

   . رودخانة جاجرود:27

 ازاست كه در جنوب شهر لواسان واقع  جاجرود دخانهرو
 منطقه از و است يجار شرق جنوب طرف به غرب شمال
رد و دا انيجر تر نييپا ارتفاعات به) البرز يها كوه( منشا
 در بستككلون يها كوه از رود نيا .شود يم انيلت سد وارد
 نام جاجرود. رديگ يم سرچشمه دربندسر يروستا شمال
 جاجايجيجائيخيتارويميقداريبسةمحلازراخود
 شمال در جيجائ اي جاج. است گرفته لواسان شهر در واقع

 . است واقع رودخانه نيا

   . جاده:28
 خيابان اتحاد بر اين محدوده منطبق است. 

  
  نوشت پي
. اصل اين نقشه در نمايندگي لواسان ستاد اجرائي فرمان 1

 حضرت امام موجود است.

ندوك يك لغت تركي است. گَلَن به معني بيا است. گلندو . گل2
  رودك: گلوي دو رود جاجرود و كندرود است.

 راناتيشم شهرستان لواسانات بخش يشهرها از يكي لَواسان. 3
. است لواسانات بخش مركز شهر نيا .است تهران استان
كوچك كه امروزه به عنوان مركز شهر لواسان ناميده  لَواسان

با پيوسته و يكپارچه شدن روستاهاي مختلفي كه در شود، مي
به صورت شهر درآمد.  1349اين محدوده قرار داشت در سال 

 و ،كند باغدره، ن،يورج هايكوه شمال، از را لواسان شهر
 و شرقي شمال سمت از قصران، هايكوه غرب سمت از افجه،
 از و ،جاجرود و ،كوهلواسان زمين،فيل ايرا، هايكوه شرق

  .گيردمي بر در اراكوه و ،زينكوه قوچك، تلو، هايكوه جنوب
 اعتمادالدوله به مشهور) ش1243 ـ1186( ينور اخانقآ رزايم. 4

 .است قاجار شاه نيناصرالد صدراعظم نيدوم
خان صدرالسلطنه فرزند چهارم ميرزا آقاخان نوري . حاجي قلي5

دختر. است. صدرالسلطنه چهار فرزند داشت؛ يك پسر و سه  
فرزند پسر او در كودكي فوت كرد و سهم پدري به سه دختر 

الملوك و تاج 2الدوله (مهرماه خانم)هاي شرفبه نام
 رسيد.و بدرالملوك به ارث  3(مهرالملوك يا درخشَنده خانم)

. آقا محمدخان موقرالدوله فرزند پنجم ميرزا آقاخان نوري 6

دربستكونكليهاكوهازرودنيا.شوديمانيلتسدوارد
نامجاجرود. رديگيمسرچشمهدربندسريروستاشمال
جاجايجيجائيخيتارويميقداريبسةمحلازراخود
شمالدرجيجائايجاج. استگرفتهلواسانشهردرواقع

. استواقعرودخانهنيا
. جاده:28

است.  منطبق محدوده اين بر اتحاد خيابان

نوشتپي
نماي1 در نقشه اين فرمان. اصل اجرائي ستاد لواسان ندگي

است. موجود امام حضرت
است. گلندو2 بيا معني به است. گَلَن تركي لغت يك . گلندوك

است. كندرود و جاجرود رود دو رودك: گلوي
راناتيشمشهرستانلواساناتبخشيشهرهاازيكيلَواسان. 3

. استلواساناتبخشمركزشهرنيا.استتهراناستان
ناميدهلَواسان لواسان شهر مركز عنوان به امروزه كه كوچك

درمي كه مختلفي روستاهاي شدن يكپارچه و پيوسته با شود،
سال در داشت قرار محدوده درآمد. 1349اين شهر صورت به

و،كندباغدره،ن،يورجهايكوهشمال،ازرالواسانشهر
وشرقيشمالسمتازقصران،هايكوهغربسمتازافجه،
ازو،جاجرودو،كوهلواسانزمين،فيلايرا،هايكوهشرق

.گيردميبردراراكوهو،زينكوهقوچك،تلو،هايكوهجنوب
اعتمادالدولهبهمشهور) ش1243ـ1186(ينوراخانقآرزايم. 4

.استقاجارشاهنيناصرالدصدراعظمنيدوم
قلي5 آق. حاجي ميرزا چهارم فرزند صدرالسلطنه نوريخان اخان

دختر.  سه و پسر يك داشت؛ فرزند چهار است. صدرالسلطنه
دختر سه به پدري سهم و كرد فوت كودكي در او پسر فرزند

نام شرفبه خانم)هاي تاج2الدوله (مهرماه الملوكو
خانم) درخشَنده يا ارث3(مهرالملوك به بدرالملوك رسيد.و

پ6 فرزند موقرالدوله محمدخان نوري. آقا آقاخان ميرزا نجم
شرف او الدولهنظامخانميابراهرزايمدخترالدولهاست. همسر

نامبوداصفهانقشونسيرئ به فرزند سه رضاو ميرزا هاي
اصالن ميرزا همايون، زرينمعيد و داشت. كهخان خانم ملك

بهزرين پسرش دو به اراضي و كرد فوت جواني در خانم ملك
رسيد. ارث

اين. ن7 است. نجاري ده معني به مازندراني زبان در جاركال: كال
مشهور نجاركال به دليل همين و است آورده وجود به را ده

است.
نوري (8 خواجه اصالن بهملقبش):1317ـ1258. امير

محمدخانرزايمفرزند،»الدولهنظام«و»السلطاننظام«
نيدومتمادالدولهاعنورىاخانقآرزايمةنوونورىموقرالدوله
دخترالدولهشرفمادرش. استشاهنيناصرالدصدراعظم

. بوداصفهانقشونسيرئالدولهنظامخانميابراهرزايم
شاهنيمظفرالدازجوانىناوادرنورىخواجهراصالنيام

ازپساحمدشاهسلطنتةدوردر. گرفتالسلطاننظاملقب
) لقببودالدولهنظامكهاولقباش (كهمادرىپدربزرگفوت
بابل. افتيتعلقبدوالدولهنظام نمايندة سوم و دوم دورة در

دوره در و مجلس بود. در همدان بعد و لرستان حاكم نيز اي
تيدراوتيكفاباوخراجواشيعومتمولاريبسمردىوى
دفنالدولهنظام.بودريمدو لواسان گلندوك محله در باغي در

است. شده
م. 9 رضا اصالنؤميرزا ميرزا برادر همايون نورييد خواجه خان

شرف خود عموي دختر با كه كرد.است ازدواج الدله
اصالناهللا. نصرت10 ميرزا فرزندان از يكي خواجهخان خان

است. نوري
كه11 است مربع متر هزار پنج و چهل بر بالغ باغ، اين . وسعت

قديمي ( عمارتي آن غرب شمال ضلع ساله) 150حدوداًدر
موجود مصالح از استفاده با طبقه دو در دارد. عمارت وجود

سنگ يعني محل رودخانهدر پيهاي بااي سپس و شده ريزي
است. سقف شده ساخته گچ و آجر، گل، خشت، از استفاده

است.  شده پوشيده چوبي تيرهاي با و است مسطح زيرزمين
چوبي خرپاي داراي ساختمان اصلي ورقسقف با كه است

امين باغ است. در شده پوشانده چنارگالوانيزه السلطان،
حدود در عمري با ضلع350كهنسالي در كه دارد وجود سال

اعتقاد لواسان شهر اهالي از است. برخي شده واقع باغ شرقي
به چنار قدمت كه مي2000دارند درسال چنار زير رسد. در
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 الدوله نظام خانميابراه رزايم دخترالدوله است. همسر او شرف
هاي ميرزا رضا و سه فرزند به نام بود اصفهان قشون سيرئ

ملك خانم داشت. كه خان و زرينمعيد همايون، ميرزا اصالن
ملك خانم در جواني فوت كرد و اراضي به دو پسرش به زرين

 ارث  رسيد.

. نجاركال: كال در زبان مازندراني به معني ده است. نجاري اين 7
ده را به وجود آورده است و همين دليل به نجاركال مشهور 

  است.
 به ملقبش): 1317ـ 1258. امير اصالن خواجه نوري (8

 محمدخان رزايم فرزند ،»الدوله نظام« و »السلطان نظام«
 نيدوم اعتمادالدوله نورى اخانقآ رزايمة نو و نورى موقرالدوله
 دختر دولهال شرف مادرش. است شاه نيناصرالد صدراعظم

. بود اصفهان قشون سيرئ الدوله نظام خانميابراه رزايم
 شاه نيمظفرالد از جوانى ناوا در نورى خواجه راصالنيام

 از پس احمدشاه سلطنتة دور در. گرفت السلطان نظام لقب
) لقب بود الدوله نظام كه او لقباش (كه مادرى پدربزرگ فوت
دوم و سوم نمايندة بابل در دورة . افتي تعلق بدو الدوله نظام

اي نيز حاكم لرستان و بعد همدان بود. در مجلس و در دوره
 تيدرا و تيكفا با و خراج و اشيع و متمول اريبس مردى وى
در باغي در محله گلندوك لواسان دفن  الدوله نظام .بود ريمد و

 شده است.

خان خواجه نوري يد همايون برادر ميرزا اصالنؤ. ميرزا رضا م9
 الدله ازدواج كرد.ست كه با دختر عموي خود شرفا

خان خواجه خان يكي از فرزندان ميرزا اصالناهللا. نصرت10
 نوري است.

. وسعت اين باغ، بالغ بر چهل و پنج هزار متر مربع است كه 11
ساله)  150در ضلع شمال غرب آن عمارتي قديمي (حدوداً 

از مصالح موجود وجود دارد. عمارت در دو طبقه با استفاده 
ريزي شده و سپس با اي پيهاي رودخانهدر محل يعني سنگ

استفاده از خشت، گل، آجر، و گچ ساخته شده است. سقف 
زيرزمين مسطح است و با تيرهاي چوبي پوشيده شده است. 
سقف اصلي ساختمان داراي خرپاي چوبي است كه با ورق 

لطان، چنار السگالوانيزه پوشانده شده است. در باغ امين
سال وجود دارد كه در ضلع  350كهنسالي با عمري در حدود 

شرقي باغ واقع شده است. برخي از اهالي شهر لواسان اعتقاد 
رسد. در زير چنار در سال مي 2000دارند كه قدمت چنار به 

قديم چشمة آب گوارايي وجود داشت كه هم اكنون خشك 
چكي شبيه به شده است. در كنار درخت و چشمه، بناي كو

 شد.كلبه با سنگ و گل ساخته شده بود كه مقبره ناميده مي

درخت چنار قبالً داراي پنج تنة قطور بود كه گسترة ساية آن در  
توانستند در زير آن جمع حدي بود كه بالغ بر هزار نفر مي

السلطان تمام جمعيت لواسان و روستاهاي شوند. در زمان نظام
ها، عزا، سوگواري و عياد، جشناطراف براي برگزاري ا

-برگزاري مسابقات محلي نظير كشتي در آنجا گرد هم مي

هاي مختلف در آمدند. در برگزاري مسابقة كشتي كه به مناسب
-السلطان به برنده و بازنده پول ميشد، نظاماين باغ برگزار مي

  داد.
و متاسفانه به دنبال فروش باغ توسط ستاد اجرايي فرمان امام    

آب آن در تقسيم آن توسط مالكان جديد، درخت و چشمة 
يكي از قطعات تفكيكي قرار گرفت. چند سال بعد درخت 

اي ناشناس آتش زده شد و سه تنة قطور آن از توسط عده
ريشه كنده شد و سقوط كرد و كلبة زير آن تخريب شد. در 
حال حاظر تنها دو تنة قطور درخت باقي مانده است. باغ و 

السلطان و نيز چنار كهنسال آن در تاريخ رت نظامعما
در فهرست آثار ملي كشور به  2134به شمارة  21/7/1377

  ثبت رسيده است. 
 يعال يشورا 89 ةشمار ةمصوب موجب به . اين منطقه12

-حفاظت ةمنطق 21/6/1361 خيتار در ستيز  طيمح حفاظت

 و انتهر استان در يكشور ماتيتقس نظر از و شد اعالم شده
 ةمنطق .است  گرفته قرار راناتيشم شهرستان لواسانات بخش

 حائز ي و گياهيستيز تنوع نظر از ن،يورج شدهحفاظت
 و قوچ. است بوده توجه مورد ربازيد از و است بسيار تياهم
 و ي،ا قهوه خرس گرگ، پلنگ، بز، و كل ،يمركز البرز شيم

 .روند يم رشما به منطقه وحش اتيح يها گونه نيترمهم گراز
 سرد، نسبتاً يهوا و يكوهستان سبب وضع به اين منطقه مراتع
 حاضر حال در. است استفاده قابل يالقيي مراتع به مثابه فقط
ة استفاد مورد ،)فيالتعل ممنوع ةمنطق جز به( منطقه نيا مراتع
 قرار منطقه انييروستا يهادام نيچنهم و ريعشا يهادام توسط

به شبيه كوچكي بناي چشمه، و درخت كنار است. در شده
مي ناميده مقبره كه بود شده ساخته گل و سنگ با شد.كلبه

در آن ساية گسترة كه بود قطور تنة پنج داراي قبالً چنار درخت
مي نفر هزار بر بالغ كه بود جمعحدي آن زير در توانستند

نظام زمان روستاهاياشوند. در و لواسان جمعيت تمام لسلطان
جشن اعياد، برگزاري براي واطراف سوگواري عزا، ها،

مي هم گرد آنجا در كشتي نظير محلي مسابقات -برگزاري

مناسب به كه كشتي مسابقة برگزاري درآمدند. در مختلف هاي
مي برگزار باغ نظاماين ميشد، پول بازنده و برنده به -السلطان

داد.
ومت امام فرمان اجرايي ستاد توسط باغ فروش دنبال به اسفانه

چشمة و درخت جديد، مالكان توسط آن درتقسيم آن آب
درخت بعد سال گرفت. چند قرار تفكيكي قطعات از يكي

عده ازتوسط آن قطور تنة سه و شد زده آتش ناشناس اي
شد. در تخريب آن زير كلبة و كرد سقوط و شد كنده ريشه

وحال است. باغ مانده باقي درخت قطور تنة دو تنها حاظر
نظام تاريخعمارت در آن كهنسال چنار نيز و السلطان

شمارة21/7/1377 به2134به كشور ملي آثار فهرست در
است.  رسيده ثبت

منطقه12 يعاليشورا89ةشمارةمصوبموجببه. اين
-فاظتحةمنطق21/6/1361خيتاردرستيزطيمححفاظت

وتهراناستاندريكشورماتيتقسنظرازوشداعالمشده
ةمنطق.استگرفتهقرارراناتيشمشهرستانلواساناتبخش

گياهيستيزتنوعنظرازن،يورجشدهحفاظت و حائزي
وقوچ. استبودهتوجهموردربازيدازواستبسيارتياهم
وي،اوهقهخرسگرگ،پلنگ،بز،وكل،يمركزالبرزشيم

.رونديمشماربهمنطقهوحشاتيحيهاگونهنيترمهمگراز

منطقهمراتع وضعبهاين سرد،نسبتاًيهواويكوهستانسبب
مثابهفقط حاضرحالدر. استاستفادهقابليالقييمراتعبه
ةاستفادمورد،)فيالتعلممنوعةمنطقجزبه( منطقهنيامراتع
قرارمنطقهانييروستايهادامنيچنهموريعشايهادامتوسط

. رديگيم
جاجرود13 ارتفاعاتبه) البرزيهاكوه( منشاةمنطقاز. رودخانة
وداانيجرترنييپا ازرودنيا .شوديمانيلتسدواردرد

سرچشمهدربندسريروستاشمالدربستككلونيهاكوه
يخيتارويميقداريبسةمحلازراخودنامجاجرود. رديگيم

جيجائايجاج. استگرفتهلواسانشهردرواقعجاجايجيجائ
.استواقعرودخانهنياشمالدر

تاج14 اول همسر حكمت قلي. عبدالعلي حاجي دختر -الملوك

است. صدرالسلطنه خان
از. 15 يكي فرزند چناري احمد آقاي توسط نقشه اين اصل

مرحوم نام به غربي چناربن محل چناريكشاورزان حسن
است. موجود وي نزد و شده ارائه

شهرستانلواساناتبخشيشهرهاازيكيلَواسان. 16
لواساناتبخشمركزشهرنيا.استتهراناستانراناتيشم

،كنددره،باغن،يورجيهاكوهشمال،ازرالواسانشهر. است
شرقيشمالسمتازقصران،يهاكوهغربسمتازافجه،و
ازو،جاجرودوكوهلواسانزمين،فيلايرا،هايهكوشرقو

.گيرندميبردراراكوهو،زينكوهقوچك،تلو،هايكوهجنوب
يالئيوصورتهبآنيهاخانهاكثركهاستيشهرباغلواسان

.استشدهبنامدرنو

روزنام. 17 دبير و عراقي اصالتاً اتحاد سيدكاظم آقا ةآقاي
بود. تهران در اتحاد

بود.. 18 آذربايجاني اصالتاً شريفي سيدشريف آقاي
بود.. 19 شريفي سيدشريف آقاي خواهرزاده كشفيان آقاي
سياه. 20 است.آقاي شريفي آقاي داماد پوش
بلوار. 21 موازات در و غربي ـ شرقي راستاي در شوركاب تپة

شده واقع خميني درختامام از پوشيده كه تپه هاياست. اين
كا و بزرگسرو بسيار ابتدا در است، آنج از بخشي اما بود تر

بخش شد. روي تسطيح و تخريب يادشده بلوار احداث هنگام
است شده احداث دوطبقه ساختماني تسطيح، از پس تپه غربي

نيمه هنوز دامنهكه اطراف است.  در وكاره شرقي، شمالي، هاي
خاك از پس ساختمانجنوبي ساختبرداري متعددي شدههاي ه

گونه ميبه نظر به كه مياناي از تپه از عظيمي بخش رسد
پيرامون و سطح است. در رفته ميان از آن آثار و شده برداشته

به شوركاب، باستاني احداثتپه براي كه نقاطي در خصوص
خاك شدهبنا سفالبرداري از فراواني قطعات دوراناست، هاي

ساساني)  و هخامنشي و اينتاريخي (ماد است. از شده يافت
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 . رديگ يم

 ارتفاعات به) البرز يها كوه( منشا ةمنطق از انة جاجرود. رودخ13
 از رود نيا .شود يم انيلت سد واردرد و دا انيجر تر نييپا

 سرچشمه دربندسر يروستا شمال در بستككلون يها كوه
 يخيتار و يميقد اريبس ةمحل از را خود نام جاجرود. رديگ يم

 جيجائ اي جاج. است گرفته لواسان شهر در واقع جاج اي جيجائ
 .است واقع رودخانه نيا شمال در

-الملوك دختر حاجي قلي. عبدالعلي حكمت همسر اول تاج14

  خان صدرالسلطنه است.
اصل اين نقشه توسط آقاي احمد چناري فرزند يكي از . 15

كشاورزان محل چناربن غربي به نام مرحوم حسن چناري 
  ارائه شده و نزد وي موجود است.

 شهرستان لواسانات بخش يشهرها از يكي لَواسان. 16
 لواسانات بخش مركز شهر نيا .است تهران استان راناتيشم

 ،كند دره،باغ ن،يورج يهاكوه شمال، از را لواسان شهر. است
 شرقي شمال سمت از قصران، يهاكوه غرب سمت از افجه، و
 از و ،جاجرود و كوهلواسان زمين،فيل ايرا، هايكوه شرق و

.گيرندمي بر در اراكوه و ،زينكوه قوچك، تلو، هايكوه جنوب
 يالئيو صورته ب آن يهاخانه اكثر كه است يشهرباغ لواسان   
.است شده بنا مدرن و

 ةآقاي آقا سيدكاظم اتحاد اصالتاً عراقي و دبير روزنام. 17
اتحاد در تهران بود.

آقاي سيدشريف شريفي اصالتاً آذربايجاني بود.. 18
آقاي كشفيان خواهرزاده آقاي سيدشريف شريفي بود. .19
پوش داماد آقاي شريفي است.آقاي سياه. 20
تپة شوركاب در راستاي شرقي ـ غربي و در موازات بلوار . 21

هاي است. اين تپه كه پوشيده از درختامام خميني واقع شده 
تر بود اما بخشي از آن سرو و كاج است، در ابتدا بسيار بزرگ

نگام احداث بلوار يادشده تخريب و تسطيح شد. روي بخش ه
غربي تپه پس از تسطيح، ساختماني دوطبقه احداث شده است 

هاي شمالي، شرقي، و كاره است.  در اطراف دامنهكه هنوز نيمه
هاي متعددي ساخته شده برداري ساختمانجنوبي پس از خاك

از ميان  رسد بخش عظيمي از تپهاي كه به نظر ميبه گونه
برداشته شده و آثار آن از ميان رفته است. در سطح و پيرامون 

خصوص در نقاطي كه براي احداث تپه باستاني شوركاب، به
هاي دوران است، قطعات فراواني از سفالبرداري شده بنا خاك

تاريخي (ماد و هخامنشي و ساساني) يافت شده است. از اين 
يش از اسالم تخمين زد. توان پرو قدمت اين مكان را مي

چنين وجود شواهد فراوان از جمله اجاق و تنور و  هم
خاكستر، و انبوهي از قطعات سفال، مسكوني بودن آن را 

هايي از تپه كه براي دسترسي از كند. در قسمتقطعي مي
است، آثار و شواهد معماري شمال به جنوب خاكبرداري شده 

سنگ و مالت گل آهك  خورد كه با مصالحزيادي به چشم مي
رسد قسمتي از معماري موجود ساخته شده اند. به نظر مي

مربوط به حصار دفاعي گرداگرد تپه در دورة استقرار بوده 
است.

منابع
، وحيددر: مجلة ». ها الدوله نظام« )،1349(ـ بايوردي، حسين.

  . 620ـ611(ارديبهشت)، ص  77ش  
  دة ثبتي تپة شوركاب.پرون )،1381( ، ناصر،طرودي ـ پازوكي

پرونده ثبتي باغ و )، 1381(ـ پازوكي طرودي، ناصر، 
.عمارت نظام السلطان

، آثار تاريخي شميران )، 1382( ـ پازوكي طرودي، ناصر،
. ادارة كل ميراث جلد اول: لواسان و رودبار قصران

.تهران فرهنگي استان تهران،
در ايران خاندان هاي حكومت گر )، 1381(ـ عاقلي، باقر. 

.تهران . نشر علم،در زمان قاجاريه و پهلوي
.

مي را مكان اين قدمت پرو زد. توان تخمين اسالم از يش
وهم تنور و اجاق جمله از فراوان شواهد وجود چنين

را آن بودن مسكوني سفال، قطعات از انبوهي و خاكستر،
مي قسمتقطعي ازكند. در دسترسي براي كه تپه از هايي

شده خاكبرداري جنوب به معماريشمال شواهد و آثار است،
مي چشم به مصالحزيادي با كه آهكخورد گل مالت و سنگ

مي نظر اند. به شده موجودساخته معماري از قسمتي رسد
بوده استقرار دورة در تپه گرداگرد دفاعي حصار به مربوط

است.

منابع
حسين. بايوردي، ،وحيددر: مجلة».هاالدولهنظام« )،1349(ـ

ص 77ش . 620ـ611(ارديبهشت)،
پازوكي ناصر،طروديـ ثب )،1381(، شوركاب.پروندة تپة تي

ناصر، طرودي، پازوكي و)،1381(ـ باغ ثبتي پرونده
السلطان نظام .عمارت

ناصر، طرودي، پازوكي شميران )،1382(ـ تاريخي ،آثار
قصران رودبار و اول: لواسان ميراثجلد كل . ادارة

تهران، استان .تهرانفرهنگي
باقر.  عاقلي، اي)،1381(ـ در گر حكومت هاي رانخاندان

پهلوي و قاجاريه زمان علم،در .تهران. نشر
.

مي را مكان اين قدمت زد. رو تخمين اسالم از پيش توان
وهم تنور و اجاق جمله از فراوان شواهد وجود چنين

را آن بودن مسكوني سفال، قطعات از انبوهي و خاكستر،
مي قسمتقطعي ازكند. در دسترسي براي كه تپه از هايي

شده خاكبرداري جنوب به آثاشمال معمارياست، شواهد و ر
مي چشم به آهكزيادي گل مالت و سنگ مصالح با كه خورد

مي نظر اند. به شده موجودساخته معماري از قسمتي رسد
بوده استقرار دورة در تپه گرداگرد دفاعي حصار به مربوط

است.

منابع
حسين. بايوردي، مقاله« ،)1349(ـ ،وحيددر: مجلة ».عنوان

ص 77ش ؟. (ارديبهشت)، ـ ؟
پازوكي ناصر،طروديـ شوركاب.،)1381(، تپة ثبتي پروندة

ناصر، طرودي، پازوكي و، )1381(ـ باغ ثبتي پرونده
السلطان نظام .عمارت

ناصر، طرودي، پازوكي شميران،)1382(ـ تاريخي ،آثار
قصران رودبار و اول: لواسان ميراثجلد كل . ادارة

تهران، استان .تهرانفرهنگي
عاقلي باقر. ـ ايران،)1381(، در گر حكومت هاي خاندان

پهلوي و قاجاريه زمان علم،در .تهران. نشر
.
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