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  چكيده
بعضي از بلوكات دارالخالفه «تاريخي در دست است كه از ميان آنها نقشة از اطراف تهران يازده نقشة 

هاي جنوب شرق و  ها مقدم است. اين نقشه دربرگيرندة آبادي از نظر تاريخي  بر ديگر نقشه» طهران
ق در آن مندرج است. از 1284ق و 1280جنوب غرب و غرب دارالخالفة طهران است و دو تاريخ 

ق ترسيم شده 1328طراف تهران نقشة عبدالرزاق مهندس بغايري است كه در سال هاي ا ترين نقشه جامع
است. در نقشة بغايري به شش نقشة ديگر از اطراف تهران اشاره شده است كه منابع كار او بوده است. از 

ت اي اس شناسيم. اولين نقشه از منابع بغايري نقشه ها فقط يك نقشه (نقشة اشتال) را مي ميان اين نقشه
خان مهندس. خصوصياتي كه بغايري در معرفي اين نقشه در حاشية نقشة موسوم به نقشة عبدالرسول

منطبق است و به گمان نگارنده اين نقشه همان » بعضي از بلوكات دارالخالفه طهران«خود آورده با نقشة 
بود در فاصلة خان مهندس است. تاريخ شروع تهية نقشه در دورة صدارت اميركبير نقشة عبدالرسول

ق. عبدالرسول خان در اين دوره مأمور مميزي بلوكات دارالخالفه بود.  احتماالً  1268ق تا 1264هاي  سال
ها از روي  اي مشابه نسخة اوليه در اين سال ق تكميل شده يا نسخه1284ق و 1280اين نقشه در سال 

ق درگذشت. 1291ود و در سال خان مهندس نوة صدراعظم اصفهاني بآن تهيه شده است. عبدالرسول
هاي از جنوب و غرب نقشة او از روي  ترين منابع نقشة بغايري بوده و بخش خان از مهمنقشة عبدالرسول

اي است كه از اطراف تهران تهيه  اين نقشه ترسيم شده است. با توجه به اشارة بغايري اين نخستين نقشه
  .شده است

  
 

   ي كليديهاواژه
 .هاي تاريخي اطراف تهران، منابع تاريخ معماري هاي تاريخي ايران، نقشهايران، نقشهجغرافياي تاريخي 
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  مقدمه
ها در انواع مطالعـات تـاريخي    عالوه بر فوايد معمول نقشه

هـاي منحصـر بـه خـود را دارد.      ويژگـي   هر نقشة تـاريخي 
ها به سبب دقت، برخي ديگر به سبب موضوع،  برخي نقشه

هاي متقدم  م تاريخي ممتاز است. نقشهو برخي به سبب تقد
هاي ديگر آن نواحي  هر حوزة جغرافيايي معموالً منبع نقشه

است و در بررسي جغرافياي تاريخي آن ناحيه و از منظري 
برداري و ترسيم نقشـه جايگـاه مهمـي     ديگر در تاريخ نقشه

از ايـن  » 1بعضي از بلوكات دارالخالفـة طهـران  «دارد. نقشة 
هـا و   نقشـه دربردارنـدة نـواحي و آبـادي     دست است. اين

هاي جنوب شـرق و جنـوب    ها و رود ها و تپه رودها و كوه
هـاي   غرب و غرب تهران و از نظر زمـاني مقـدم بـر نقشـه    

ق و 1280شناختة اطراف تهران است. در نقشـه دو تـاريخ   
ق مندرج است؛ اما به احتمال فراوان اين نقشه پـيش  1284

اسـت. در ايـن بـاره و دربـارة     ق تهيـه شـده   1280از سال 
هويت اين نقشه در مقاله به تفصيل سخن خـواهيم گفـت.   
نقشة بلوكات دارالخالفه متعلق به مؤسسة مطالعات تـاريخ  
معاصر ايران است. آقـاي رضـا فراسـتي تصـوير نقشـه در      

اي  اختيار آقاي دكتر فرهاد تهراني قرار دادند و ايشان نسخه
لوح فشرده اسـت   14تشكل از اي كه م از آن را در مجموعه

و شامل اسـناد تصـويري متنـوعي اسـت بـه مركـز اسـناد        
دانشگاه شهيد بهشتي اهدا كردند. اين نقشه تا كنون معرفي 

  و منتشر نشده است.
كه جايگاه نقشة بلوكات دارالخالفه معلوم شود بايد  براي آن

هاي اطراف تهران سنجيد. با اينكه شمار  آن را با ساير نقشه
هاي اطراف تهران كم نيست اما تعداد فراواني از آنهـا   شهنق

هـاي اطـراف تهـران     ها برخـي از نقشـه   شناخته نيست، اين
است؛ برخي از آنها چاپ و منتشر شده و برخـي ديگـر از   

  چشم محققان دور مانده است:
ق تـا  1280هـاي   نقشة مناطق تهـران، در  حـدود سـال    .1

  )؛1(تصوير  2ق1284
، 4ترسيم الكساندر فردريش اشـتال  3نقشة اطراف تهران .2

  )؛2(تصوير  5ق1318
نقشة تهران و اطراف، ترسيم عبدالرزاق مهندس بغايري  .3

 )؛3(تصوير  6ق1328در سال 
 

  
  ). Marefat, 1980, 285(مأخذ:   ق1284ق تا 1280هاي  . نقشة مناطق تهران، در  حدود سال1تصوير 
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  ).http://nimrouz.com/blog/?p=165(مأخذ:   ق1318، 1دريش اشتالالكساندر فر 1. نقشة اطراف تهران2تصوير 

 

 
 

 .ق) 1328ق (مأخذ: بغايري،  1328. نقشة تهران و اطراف، ترسيم عبدالرزاق مهندس بغايري در سال 3تصوير 

    

119



هـاي معـروف اطـراف تهـران،      نقشة دهات و آبـادي  .4
(تصـوير   7ق1328ترسيم احمد بن سـليمان در سـال   

 )؛4

هران و نواحي، ترسـيم احمـد بـن سـليمان در     نقشة ت .5
 )؛5(تصوير  8ق1328سال 

  

  
  ).28 :1391نژاد و ديگران،  ق (مأخذ: صفي 1328هاي معروف اطراف تهران، ترسيم احمد بن سليمان در سال  . نقشة دهات و آبادي4تصوير 

  
 

  
  ).29، 1391نژاد و ديگران،  أخذ: صفي(م  ق1328. نقشة تهران و نواحي، ترسيم احمد بن سليمان در سال 5تصوير 
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 )؛6(تصوير  9ش1302در سال نقشة اطراف تهران، ترسيم دايرة عملياتي كـل قشـون    .6

  
  ش (مأخذ: گنجينة موزة ملك) 1302. نقشة اطراف تهران، ترسيم دايرة عملياتي كل قشون در سال 6تصوير 

  

121



(تصـوير   10ش)1306نقشة تهران در زمان رضا شـاه (  .7
 )؛7

ــهنقشــ .8 ــا و مســيل ة رودخان ــران در ســال   ه ــاي ته ه
 )؛8(تصوير  11ش1306

نقشة تهران (شمال تهران)، ترسيم ستاد ارتـش دايـرة    .9
 )؛9(تصوير  12ش1315جغرافيايي در سال 

  

  
   ).1381(مأخذ: معتمدي،  ش 1306. اطراف تهران در 7تصوير 
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  ).http://nimrouz.com/blog/?p=622ش (مأخذ: 1315. نقشة تهران (شمال تهران)، ترسيم ستاد ارتش دايرة جغرافيايي در سال 9تصوير 
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هاي ارتـش   نقشة اطراف تهران، ترسيمِ سرويس نقشه .10
  )؛10(تصوير  13ش. 1320يكا] در سال [آمر

ش 1323نقشة راهنماي تهران و اطـراف آن در سـال    .11
ترسيم سرهنگ محمدرضـا غفـاري (بـا اجـازة سـتاد      

ارتش و ادارة انطباعات وزارت فرهنـگ و شـهرداري   
 )؛11(تصوير  14تهران)

  

  
  ش 1320هاي ارتش [آمريكا] در سال  . نقشة اطراف تهران، ترسيمِ سرويس نقشه10تصوير 

 ).http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/iraq_and_iran(مأخذ: 
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  ش. ترسيم سرهنگ محمدرضا غفاري  1323. نقشة راهنماي تهران و اطراف آن در سال 11تصوير 

  ).http://nimrouz.com/blog/?p=633(مأخذ: 
  

هـا، نقشـة تهـران و اطـراف،      ين نقشهترين ا يكي از شناخته
ترسيم عبدالرزاق مهندس كه به آن اشاره كرديم. بغايري در 
حاشية نقشة خود به برخي از منابع كار خود اشاره كـرده و  

اش در كـار علمـي    داري و امانـت » شناسـي  انصاف و حـق «
هايي از چند نقشة ديگرِ اطراف تهـران   سبب شده كه سرنخ

منابع او بـراي ترسـيم نقشـة اطـراف     هم به دست ما باشد. 
  ها بوده است:  ق اين1328تهران در سال 

شناسي بايد معروض داريـم   به مقتضاي انصاف و حق
كه در تأليف اين نسخه گذشته از آنچه حقير شخصـاً  

هاي ذيل نيـز نظـر داشـته     برداري نموده به نقشه نقشه
  است.
 نقشة مرحومدوم نقشة عبدالرسول خان مهندس اول 

نقشة هفت سوم 15الدوله با شاگردان مهندس حاج نجم

نقشة مسـيو وِت  چهارم 16منصبان اطريشي نفر صاحب
ــاده نظــام  ــا شــاگردان مرتبــه اول پي ــنجم 17ب نقشــة پ
خانـه. [ششـم: در    اشتالخان آلماني رئيس سابق پست

اشاره به نقشة ديگري هم » تنبيه«حاشيه و ذيل عنوان 
(بغـايري،   18]1275الدولـه در سـنة    شده است از نجم

  ق).1328
  

  معرفي نقشة بلوكات
هاي  در بخش پيشين مقاله سعي كرديم با معرفي ساير نقشه

تهران، جايگاه نقشة بلوكات دارالخالفه را كه از نظر زمـاني  
ها مقدم است معلوم كنيم. در ادامه به معرفـي   بر ساير نقشه

طـور كـه پـيش از گفتـيم      همـان 19پردازيم. نقشة بلوكات مي
شة بلوكات شامل نواحي جنوب شرق و جنوب غـرب و  نق

126



جنوب دارالخالفة طهران اسـت. نقشـة بلوكـات در شـرق      
اســت؛ البتـه در منطقــة دماونــد فاقــد  » دماونــد«منتهـي بــه  

كـوه  «و » كـوير «جزئيات است. در جنوب شرقي منتهي بـه  
و  در » شــهريار«اســت. در غــرب بــه » ورامــين«و » نمــك

و در جنـوب بـه   » الـت اينـانلو  نشـمين اي «جنوب غربي به 
منتهي اسـت. در مركـز نقشـه و در جنـوب تهـران      » كوير«

شـود. در ايـن محـدوده     ديـده مـي  » پشويه«و » قار«نواحي 
بيات، نانه كلي، پازكي، قجريه، عرب، بهرام «اي نظير  نواحي

در نقشه مشخص است. از شـهر تهـران   » سوخته، سل سپي
هـاي شـهر    و دروازه» دارالخالفة طهـران «تنها صورت كلي 
هـاي   وازهرق ترسـيم شـده اسـت. د   1280پيش از گسترش 

دروازه دولـت،  «تهران كه در نقشه مشخص است اينهاست: 
(تصوير » شمران، دوالب، شاه عبدالعظيم، محمديه و قزوين

» تخت رستم، كوه نمك، هرات كوه«هاي  ). در نقشه كوه12
، شاه چـائي،  رودخانة كند، رودخانة شور، رودخانة كرج«و 

ــة جــاجرود مشــخص اســت. اطالعــات » كــذاب، رودخان
حواشي نقشه فراوان نيست. در گوشة پايين و سمت چـپ  
نقشــه ايــن عبــاراتي شــامل عنــوان نقشــه و تــاريخ ديــده  

  ): 13شود(تصوير  مي
  هو

نقشة بعضي از بلوكات دارالخالفة طهران كه در سـنة  
هزار و دويست و هشتاد هجري حسـب االمـر    1280

  .1284الشرف االعلي كشيده شده سنة ا
  

و در پايين اين عبارات مقياس خطي نقشه مندرج است بـا  
متـر يـا دو    مابين هر دو نشان بزرگ دو سانتي«اين توضيح: 

صدم متر است كه قرار داده شده اسـت بـه جهـت مقيـاس     
  ).14(تصوير » يكفرسخ

  
  ها.  . دارالخالفة طهران و دروازه12تصوير 

 

  
 . عبارت حاوي تاريخ.13تصوير 

  

  
 . مقياس نقشه.14تصوير 

  
هايي كه در نقشه آمده اسـت در ادامـه خـواهيم     ساير آبادي

هـا، نقشـه را مطـابق     آورد. براي سـهولت در يـافتن آبـادي   
ايم و اسامي هر بخش   بخش تقسيم كرده 25به  15تصوير 

اي كـه در ايـن    ايم. نكتـه  را به ترتيب ذيل شمارة آن آورده 
امي جالب توجه است ضبط اسـامي بـه همـان صـورتي     اس

  شـده اسـت. ايـن نكتـه از مقايسـة نـام       است كه تلفظ مـي 
ها خصوصـاً نقشـة بغـايري برداشـت      ها با ساير نقشه آبادي
هـايي كـه مـا بـين ايـن       هـا راه  شود. عالوه بر نام آبـادي  مي

ها هم بـه خـوبي در نقشـه مشـخص      ها بوده و مسيل آبادي
  است.
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هاي غربي و شمالي گنبدخانه قبل از حذف اندود گچ از روي  : تصويري از ديواره8تصوير

  .),Galdieri 1972(  ها ديواره

  
هاي گچي همراه  ي از بندكشيا : نمونه7تصوير 

  .(مأخذ: نگارنده) نقوش مهري

    

  ميگا الملك, فازهاي مختلف زك آجر گنبد نظاممقطع نا: 9تصوير 
  ي از فاز شيشها در زمينه )qو كوارتز ( Ox)با آغشتگي اكسيد آهن (

  .مأخذ: نگارنده)( ), XPL ×288ميكروسكوپ پوالريزان نوري (، به رنگ زرد
 

    

  اكميالملك, فازهاي مختلف  مقطع نازك آجر گنبد نظام: 10تصوير 
  ي از فاز شيشها در زمينه )qو كوارتز ( Ox)با آغشتگي اكسيد آهن (

  .(مأخذ: نگارنده) ), XPL ×288( يميكروسكوپ پوالريزان نور، به رنگ زرد

    

  الملك از آجر گنبد نظام  SEM تصوير ميكروسكوپي: 11تصوير 
  ،CaSiO3)( والستونيت :  Bفاز  ،ميكا : Aفاز ) برابر 600نمايي  بزرگ(

  مأخذ: نگارنده) .CaCl2 و KCL هاي اكسيد آهن با ناخالصي:  Cفاز 
 

  
  

بخشي از ، الملك از آجر گنبد نظام  SEM تصوير ميكروسكوپي: 12تصوير 
  (مأخذ: نگارنده) .فاز ميكا : Aفاز ) برابر 1000نمايي  بزرگ( 10تصوير 

  
 بندي نقشه. . راهنماي بخش15تصوير 

  
  گذاري شده: هاي شماره ها به ترتيب بخش نام آبادي

  آباد؛ . علي1
آباد، رشته،  حيدرآباد، سلميان، . سردارآباد، مردآباد، حسين2

آباد، علـي  آباد، ابراهيمآباد، شهنام، اقرشآباد، عباسفرخ
 آباد، گلستانك، شش، اميرآبـاد،  خـاتونلر،  بيات، شريف

آباد، شهرآباد، كلـه كهريـز، كشـكك،    آباد، رحمنحسين
آباد، قبچـاق، زرد  استور، انجله، دهك، كهريزك، يوسف

  آبك؛
. حصارك، مالرد، علـي شـهباز، كرِشـته، [بيـرون كـادر]:      3

  سليمانيه، كرج؛ 
آبـاد، زرداب، سـيدآباد، ده مـويز،    . بها، بابا سلمان، حسـن 4

  ورامنك [باال]، ورامنك [پايين]؛
  زاده حسن؛آباد، امام. يافت5

  . تپكنه؛6
آباد، كردزار، حصـار، يـاورك،   آباد، ابراهيمآباد، سلطان. لم7

آباد، كنوز، خـاوه،  فجرآباد، كرد  امير، حصار زيرك، برد
آباد، بكا، شيراق فردوس، قصونك، قصبه، جوقين، شفيع

آباد، پيونـد، قجـر، معـراظين،    نو، بالكين، صالحتپه، قلعه
آبـاد،  آباد، سقر چين، حصار ساطع، پالرد، يوسـف لاص

آبـاد، راض مـره،   رامين، الويز، نيكجه، شهرآباد، حسـين 
  آباد، درازه، زواره؛آباد، حاجييقه، پيغمبر، منجيل

زاده عبداهللا،  . قراتپه، بلبان، دينارآباد، اسكمان، بادامك، امام8
آباد، فآباد، يوسآباد، حسناحمدآباد، فيروز بهرام، رضي

آباد، احمدآباد، سيدآباد، الورد، حصارك، نصيرآباد، قاسم
ــمعيل ــاد، اس ــلطانخيرآب ــاد، س ــالو،  آب ــه، س ــاد، كلم آب
آباد، قندشه، آباد، زيادآباد، مزرعه، عليچهارطاقي، قاسم
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-آباد، همدانك، حسين آبـاد، ميـان  مزرعه، كبوتين، وجه

  آباد، چچلكو، ايرين، ترشنبه، ويره، سرخرك؛
-طره، قاسمآباد، شاهآباد، ملكآباد، كهريزك، بهرامشمس. 9

آبـاد، رضـا كنـد،    آباد، عبداآلباد، ده عباس، كرك، نظـام 
آبـاد، سـيمان،   صحرا شور، قيصرآباد، كاشـانك، مرجـان  

آبـاد، جعفرآبـاد،   آبـاد، مـراد  دنياران، چهاردانگه، حسـن 
آبـاد، كفترخـان،   دينارآباد، شكراباد، چشم شـاهي، ولـي  

آبـاد،  آبـاد، فـتح  دآباد، مقصـودآباد، قـار، اسـمعيل   محمو
-آباد، عليآباد، صالحبهشتي، پالئين، مرتضي كرد، كريم

آبـاد، شـاه   آباد، اسـمعيل آباد، نعمتآباد، عبداآلباد، خاني
  عبدالعظيم، وسمنارد، كحك، تباين؛

آباد، ده آباد، قوچ حصار، اشرفآباد، امينآباد، تقي. دولت10
نو، آباد، قلعهآباد، محمودآباد، كمالآباد، زمانخير، فيروز

  آباد؛آباد، عليآباد، قاسمكريم
  آباد؛آباد، حصار امير، فرون. خاتون11
. كيكابور، حصار مهتر، عالرد، پرندك، اصـغرآباد، ربـاط   12

  كريم؛
ــون 13 ــيرآباد، ميم ــن، صــدرآباد، نص ــاد، . آدران، ده حس آب

بـاد]، امـامزاده بـاقر،    آسفيدار، شـترخوار، نـوده، [وهـن   
آبـاد،  آبـاد، حكـيم  آباد، اوغالن تپه، عليآباد، مافيصالح

  آباد، بجين؛خانه، دولتمعمورين، نقاره
ــين 14 ــداآلباد، حس ــاد، عب ــمعيل . دورقوزآب ــاد، اس ــاد، آب آب

-آباد، شريفآباد، دورسوننو، مفتونكهريزك، قمصر، ده

  وتوه عليا؛آباد، محمودآباد، كبيرآباد، دآباد، سلمان
آباد، دوتوه سفلي، جالترخان، سـيدآباد،  . محمدآباد، نجم15

  آباد، پرديز، كل تپه، داودآباد؛قرچك، مافي
آباد، شكرآباد، كبود گنبد، خسرو، چنگـي، پلـش،   . حسن16

قها، جتو، حصار كلك، الويك، تجن، فيلسـتان، ارمبـو،   
غ، آبـاد، قـرابال  آباد، صـالح آباد، محمودآباد، جمالحسين

  خورين، بونيك، خيرآباد، كتاالن، قونيك، ممازان؛
  آباد؛. شريف17

  آباد، كناركرد؛آباد، زمانآباد، حسن. سلمان18
ــاد،  19 ــاد، قنبرآب ــين، خــانلوق، هــرات، كشــكك، كيقب . كل

  آباد؛آباد، خمارآباد، حسيناشتازان، انيس
. عزيزآبـاد، حلـوائي، كهريــزك، سـعدآباد، بـاغ خــاص،     20

آبـاد،  آباد، احمدآباد، موسـي جدونك، يوسفعجدون، ع
  آباد؛كل تپه، خلط

آبـاد، وليكـه، سـعدآباد،    آبـاد، جعفرآبـاد، موسـي   . ريحان21
حصارك، چالتاسيون، چالمورد، قونيك زهره، زوار بيد، 

-آباد، قيـاس نو [باال]، شوران، عليجمه كاران، بام، قلعه

نـو  هك، قلعـه زاده جعفر، ك آباد، قلعه سين، دره باال، امام
آبـاد، شهرسـتان، آب باريـك،    آبـاد، معـين  [پايين]، فـتح 

آبـاد،  سناردك، قلعه خواجه،  هفت جوق، كيرين، رستم
-آباد، حسـين آباد، محمدآباد، شمسآباد، مصطفيسلمان

  آباد، بوالعرض، سوره؛
آباد، كهريـزك،  آباد، حصار مهتر، جليل. حيدرآباد، خليفه22

آباد، شور، ودآباد [پايين]، يوسفمحمودآباد [باال]، محم
  مندكان؛

  آباد؛. علي23
  آباد، شكرآباد؛آباد، حاجي. بوالقيطاس، دولت24
بيــك، . كهريــزك، احمــدآباد، جعفرآبــاد، حصــار حســن25

آبـاد،  آباد، مؤمنآباد، كريمنظرآباد، حصار قاضي، محسن
آبـاد،  آبـاد، تپـه مرجـان، اسـدآباد، شـفيع     طوعان، جهان

آباد، ابراهيم آباد، خـاوه،  يا، حصار سرخ، عليحصار اول
  آباد.قلعه بلند، كاظم

  
  هويت نقشة بلوكات و تاريخ ترسيم

طور كه گفتيم نقشة بلوكـات دارالخالفـه دربردارنـدة     همان
نواحي جنوب شرقي و جنوب غربـي و غـرب دارالخالفـة    

يابيم  طهران است. از مقايسة نقشة بغايري و اين نقشه درمي
جنوبي و غربي نقشة بغـايري بـا نقشـة بلوكـات      كه بخش

شباهت دارد. با توجه به تـاريخ منـدرج در نقشـة بلوكـات     
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توان پرسيد آيا نقشة بلوكات دارالخالفـه يكـي از منـابع     مي
نقشة بغايري بوده اسـت؟ آيـا در ميـان منـابع ايـن نقشـه،       

هــاي نقشــة بلوكــات وجــود نــدارد؟  اي بــا ويژگــي نقشــه
اي از مشخصـات منـابع خـود را در     پاره عبدالرزاق بغايري

نوشـت صـفحات    اش آورده است و ما در پـي  حاشية نقشه
قبل توضيحات او را آورديم. از ميان اين توضيحات نكـاتي  

اش نوشـته بسـيار جالـب توجـه      كه دربارة اولين منبع نقشه
  است:» عبدالرسول خان مهندس«است. اين منبع نقشة 

خـان پسـر   دالحسـين خان مهندس پسر عبعبدالرسول
 اول كسي استحاج محمدخان صدر اعظم اصفهاني، 

برداري نمـوده و آن مـرد بـا     كه از اطراف تهران نقشه
خان اتابك اعظم مأمور مميزي زمان ميرزا تقيهنر در 

ورامـين و  و نقشـة او شـامل    بلوكات طهـران گشـته  
دو اسـت بـه مقيـاس هـر      پشاپويه و شـهريار و غـار  

ــنگ ــانتيمتر يكفرس ــب  س ــه قري ــد  311000/1ك باش
  ق).1328(بغايري، 
  هاست: باط كرد ايننشود از اين نوشته است نكاتي كه مي

اولين كسي كه از اطراف تهران نقشه برداشته كسـي   .1
خان مهنـدس نـوة صـدر اعظـم     به اسم عبدالرسول

 اصفهاني است.

تا   1264هاي  او در زمان صدارت اميركبير بين سال .2
كات تهـران بـوده اسـت.    ق مأمور مميزي بلو1268

پس احتماالً برداشت اطالعات براي نقشه از همـين  
زمان آغاز كرده است و شـروع تهيـه نقشـه از ايـن     
دوره بوده و در همـين دوره يـا پـس آن بـه پايـان      

 رسيده است.

نقشة او دربردارندة بعضي از نواحي اطـراف تهـران    .3
 است و نه همة آن نواحي.

ويه و غـار و شـهريار   نقشة او شامل ورامين و فشاپ .4
است؛ يعني نواحي جنوب شرقي و جنوب غربي و 

 غرب تهران.

 متر يك فرسنگ است. مقياس نقشه هر دو سانتي .5

خصوصيات نقشة بلوكات را پيش از ايـن برشـمرديم. سـه    
نكتة آخري كه از نوشتة بغايري دربـارة نقشـة عبدالرسـول    

الً شود با نقشـة بلوكـات دارالخالفـه كـام     خان برداشت مي
منطبق است. يعني موضوع نقشه و نواحي منـدرج در آن و  
مقياس نقشه. آيـا نقشـة بلوكـات دارالخالفـه همـان نقشـة       

  خان مهندس است؟عبدالرسول
براي يافتن پاسخ قطعي به پرسـش بـاال فقـط كـافي اسـت      
نشان دهيم تاريخ مندرج در نقشة بلوكات با توضيح بغايري 

ــات   ــة بلوك ــدارد. در نقش ــاتي ن ــاريخ  مناف ق و 1280دو ت
). همين نكتـه يعنـي درج   13ق مندرج است (تصوير 1284

دهـد كـه نقشـه در     دو تاريخ در كنار هم در نقشه نشان مي
هـاي   يك سال  تهيه نشده است. ضمناً با بررسي ساير نقشه
هـا از   تاريخي درخواهيم يافت كه معموالً ترسيم اين نقشـه 

چنـدين سـال   برداشت اطالعات تا ترسيم صـورت نهـايي   
سال  14كشيده است. براي مثال عبدالرزاق بغايري  طول مي

ق). نقشـة  1328اش كـار كـرد (بغـايري،     براي تهيـة نقشـه  
الملـك كـه    دارالخالفة طهـران ترسـيم عبـدالغفارخان نجـم    

ق 1305ق بود تا 1285شروع برداشت اطالعات براي آن از 
ق بـــه طبـــع رســـيده اســـت 1309طـــول كشـــيده و در 

ق) . يعنـي از زمـاني كـه     1309الملك، رخان نجم(عبدالغفا
تصميم به برداشت نقشه گرفته شد تا زماني كه نقشه منتشر 

سال طول كشيد. بنابراين ممكن اسـت تهيـة نقشـة     29شد 
ق 1284ق يا 1280بلوكات از زمان صدرات اميركبير تا سال

طول كشيده باشد. احتمال ديگر آن است كه نقشة بلوكـات  
خـان باشـد كـه    ر از همان نقشـة عبدالرسـول  اي ديگ نسخه

ق بـوده اسـت و تمـام آن    1280شروع ترسيم آن در سـال  
اند بـه شـكلي كـه مقيـاس نقشـه و        نقشه را عيناً كپي كرده

اين است كه  حدود آن تغييري نكرده است؛ و احتمال ديگر
نقشه در همان دورة صدرات اميركبير يـا كمـي پـس از آن    
ترسيم شده باشد و عبـارت حـاوي تـاريخ را بعـداً بـه آن      
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افزوده باشند و آن را تكميل كرده باشند. اين احتمال وقتـي  
خان مهنـدس در تـاريخ   گيرد كه بدانيم عبدالرسول قوت مي

در سـال   ق ايران را ترك كرد و بـه فرانسـه رفـت و   1275
). يعني 147: 5، ج 1357ق به ايران بازگشت (بامداد، 1283

ق كه در نقشه مرقوم است او در ايران نبـوده  1280در سال 
است. بنابراين شايد در اين سال عبارات حـاوي تـاريخ بـه    

-نقشة بلوكات افزوده شده و پس از بازگشـت عبدالرسـول  

را تأييـد  ق از او خواسته باشند كه نقشه 1284خان در سال 
را به نقشه افزوده » 1284سنة «كند و در همين زمان عبارت 

  ق پـس از  1284افـزوده شـدن تـاريخ    «باشند. شاهد مؤيـد
اين اسـت كـه صـورت نقشـة دارالخالفـه و      » ترسيم نقشه

ق و پـيش از  1275هاي تهران است به شـكل نقشـة    دروازه
: 1391ق (اعتمـاد السـلطنه،   1284گسترش تهران در سـال  

ق و 1284) ترسيم شده است. اگر زمان ترسـيم نقشـه   362
پس از تخريب باروي قديمي تهران بود بايد ايـن صـورت   

هـا مطـابق    شد و نام دروازه مطابق حصار ناصري ترسيم مي
شد. بنـابراين بايـد بـه     هاي حصار ناصري نوشته مي دروازه

ق كـه در نقشـه   1284يقين بگوييم كه نقشه پيش از تاريخ 
ق بعداً به آن 1284كشيده شده است و عبارت  مرقوم است

  اضافه شده است.
بنا بر اين با توجه به اشتراكات فراوان نقشة بلوكات و نقشة 

خان و بـا توجـه   مورد اشاره بغايري يعني نقشة عبدالرسول
اي كه نافي يكي بودن اين نقشه باشد در نقشـة   به اين نشانه

تـوانيم مطمـئن    يبلوكات و اشارات بغايري وجود ندارد، مـ 
خـان يـا   باشيم كه نقشة بلوكـات همـان نقشـة عبدالرسـول    

اي ديگر از آن است و با توجه به توضيح بغايري اين  نسخه
اي است كه اطراف تهران ترسيم شده است و  نخستين نقشه

هايي بوده است كه از اطـراف تهـران تهيـه     منبع ساير نقشه
ــة نقشــة خــود از  مــي نقشــة  شــده اســت. بغــايري در تهي

هايي از  خان استفادة فراواني كرده است و بخشعبدالرسول

خان مهندس كشـيده  نقشة خود را از روي نقشة عبدالرسول
  است:

بـرداري  چون اينجانب طرف مغرب رود كرج را نقشه
ام لهذا در اين نقشه آنچه در مغرب رود كـرج   ننموده

خـان و  و شاه چائي باشـد نقـل از نقشـة عبدالرسـول    
خــان كــردم و از سرچشــمة رود كــرج (كــوه  اشــتال

هـاي   كندوان) تا آخر خاك ورامـين را از روي نقشـه  
كار خود ساختم و آنچـه از شـهر ورامـين بـه طـرف      
مشــرق اســت تــا آخــر خــاك خــوار از روي نقشــة  

خان  و اشتالخان ساخته شد و از ورامـين  عبدالرسول
تا تهران و كلية غار و پشـاپويه و لواسـانات و كـن و    

ــورا و شهرســتانك را از روي ســو ــار و ل لقان و رودب
كارهاي چهارده سالة خـودم سـاختم و دماونـد را از    

  خان رسم نمودم.روي نقشة اشتال
  

  دربارة رسام
خان مهندس كيست؟ عالوه بر اطالعاتي كـه در  عبدالرسول

خان مهندس هسـت  حاشية نقشة بغايري دربارة عبدالرسول
گفتـيم، چنـد اطـالع ديگـر     و پيش از اين دربارة آن سخن 

ها تكرار شده است از  دربارة او در دست است كه در كتاب
كـه بـر اسـاس     شـرح حـال رجـال ايـران    جمله در كتـاب  

منتظم و دان لمرآت الباطالعاتي است كه اعتماد السلطنه در 
  از او داده است.  ناصري

خــان پســر صــدر خــان پســر عبدالحســينعبدالرســول
 40جري قمري به سرپرسـتي  ه 1275اصفهاني در سال 

نفر محصل به پاريس اعزام شد و در ايـن مـدت    42يا 
كه سرپرست بود خودش نيز مشغول به تحصيل گرديد 
و زبان فرانسه و رياضي را خـوب آموخـت و پـس از    
هشت سال اقامت در فرانسه به ايران بازگشت مدتي در 

نمـود و معـروف شـده بـود بـه       دارالفنون تـدريس مـي  
قمـري بـه    1288خان مهندس. بعد در سال عبدالرسول
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نيابت حكومت مالير و تويسركان رسـيد و پـس از آن   
قمري بـه   1291نيابت حكومت گيالن يافت و در سال 

منصب سرتيپي و شمايل و نشان آن نايـل گرديـد و در   
همين سال كه نايـب الحكومـه گـيالن بـود درگذشـت      

  ).147: 5، ج 1357(بامداد، 
خـان مهنـدس در   نـام عبدالرسـول  لـدان  مرآت البدر كتاب 

  آمده است:» شاگردان مرتبة اول هندسة قديم«شمار 
خـان اصـفهاني بـه    خان ولـد عبدالحسـين  عبدالرسول

منصب سرتيپي اول و حمايل و نشـان از ايـن درجـه    
رسيد. مشاراليه در زبان فرانسه و علم رياضـي كامـل   

  ).1087: 3و  2، ج 1376[است] (اعتماد السلطنه، 
از ساير كارهاي عبدالرسول خان مهندس اطالعي در دست 

سراهاي  كاروان«اي با عنوان  نيست. منوچهر ستوده در مقاله
خـان  اي يـاد كـرده كـه عبدالرسـول     از نقشـه » تهران قـديم 

مهندس از تهران و به دستور اميركبير تهيـه كـرده و چـاپ    
). آقاي دكتر ستوده در گفتگـو  1363رسانده است (ستوده، 

ا نگارنده گفتند منظورشان از اين نقشه همان نقشة اطراف ب
  اي از شهر تهران. تهران بوده است و نه نقشه

  
  گيري نتيجه

از نظـر  » بعضي بلوكات دارالخالفة تهـران «ديديم كه نقشة 
هاي اطراف تهران است. اين نقشه  زماني مقدم بر ساير نقشه

كـه   اي اسـت  كه كه گفتـيم بـه احتمـال همـان نقشـه     چنان
اش بـر مميـزي   خان مهندس در زمان مأموريـت عبدالرسول

خان اميركبير  بلوكات دارالخالفه در زمان صدرات ميزرا تقي
تهيه كرده است. احتماالً تاريخ شروع تهية اين نقشه در اين 

ق يـا  1280دوره بوده و تاريخ پايان ترسيم نقشـه در سـال   
دورة خـان در همـان   ق. شايد هم نقشـة عبدالرسـول  1284

ــا 1280اش ترســيم شــده اســت و در ســال  صــدارت ق ت
اند. بنـا بـر    اي ديگر از روي آن ترسيم كرده  ق نسخه1284

توانيم اين نقشه را نخسـتين نقشـة اطـراف     گفتة بغايري مي
  تهران بدانيم.

  
  ها پانوشت

از آقاي دكتر فرهاد تهراني كه تصوير نقشه را در اختيار  .1
  ام. بنده قرار دادند بسيار متشكر

براي نام » نقشة بلوكات«در اين مقاله از عنوان مختصر  .2
  كنيم. بردن از اين نقشه استفاده مي

در اين نقشه نام و نشان و تاريخي نيست. مينا معرفت در  .3
ساختن براي قدرت: معماري اش با عنوان  نامة دكتري پايان

در دانشگاه هاروارد در  1941تا  1921هاي  تهران بين سال
م و قبل از توسعة 1860م، تاريخ نقشه را 1980سال 
م دانسته است ولي منبعي براي آن ذكر نكرده است. 1867

بازترسيمي از اين نقشه را محسن معتمدي در كتاب 
چاپ كرده است (نقشة شمارة  جغرافياي تاريخي تهران

هاي تهران و حومه حدود  راه و رودخانه«). او نقشه را 47
ناميده و تاريخ آن را » ن شاه)(ناصر الدي 1286هاي  سال

م دانسته است. او هم منبعي 1870ق معادل 1286حدود 
براي اين قول نياورده است. با توجه به اينكه حدود 

چين در اين نقشه مشخص است  حصار ناصري با خط
حدس ما اين است كه اين نقشه كمي پيش از ساخت 

 ق تا1280ق مثالً در فاصلة 1284حصار ناصري در سال 
  ق ترسيم شده است.1284

4. Karte der Umgegend von Tehran 
5. Alexander Friedrich Stahl 
6. http://www.worldcat.org/title/karte-der-

umgegend-von-teheran/oclc/052663387.  
  ر وبگاه نيمروز منتشر شده است: اين نقشه د

http://nimrouz.com/blog/?p=165  
اين نقشه را مؤسسة جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب با  .7

چاپ » نقشة تهران و اطراف در زمان احمد شاه«عنوان 
  ق).1328كرده است. نك: (بغايري، 

 دومين اطلس جغرافيايي دورة قاجاراين نقشه در كتاب  .8
  ).28، 1391نژاد و ديگران،  (صفيچاپ شده است. نك: 
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 دومين اطلس جغرافيايي دورة قاجاراين نقشه در كتاب  .9
  ).29، 1391نژاد و ديگران،  چاپ شده است. نك: (صفي

برداريِ دايرة عمليات اركان حربِ  شعبة نقشه«اين نقشه را  .10
در زمان فرماندهي رضاخان بر قشون و » كل قشون

- ن روزهاي نخستوزارت جنگ تهيه كرد و در نخستي

ش به چاپ رساند و از 1302وزيري او در نهم آبان سال 
موزة ملك  اي از آن در  آن پس ديگر منتشر نشد؛ نسخه

 اثرهاي آيندة مجلة شود. اين نقشه در شماره نگهداري مي
  منتشر خواهد شد.

در فهرست جغرافياي تاريخي تهران اين نقشه در كتاب  .11
» ش)1306در زمان رضاشاه ( نقشة تهران«ها باعنوان  نقشه

  مندرج است. 1306چاپ شده است. زير آن تاريخ 
نقشة شمارة جغرافياي تاريخي تهران در كتاب اين نقشه  .12

رسد اين نقشه بازترسيمي  چاپ شده است. به نظر مي 48
از يك نقشة ديگر باشد. نويسنده در اين باره توضيحي 

  نداده است.
سحاب است كه در  اين نقشه متعلق به آقاي غالمرضا .13

 نيمروز منتشر شده است: وبگاه 

http://nimrouz.com/blog/?p=622 به احتمال .
تر  اي از يك نقشة بزرگ فراوان اين نقشه برگرفته از قطعه

  باشد. 7است. اين نقشه شايد همان نقشة شمارة 
م/ 1940ش و 1289م/ 1910هاي  اين نقشه بين سال .14

ش منتشر شد. در 1320م/ 1941ش تهيه و در سال 1319
هاي فراواني از ايران  همين فاصله و در همين پروژه نقشه

تهيه شده كه بيشتر شهرهاي ايران را در بر دارد و شامل 
هاي  ها در مجموعه نقشه◌ٔ  قطعه است. اين نقشه 255

–Perryكتابخانة پري كاستانيدا در دانشگاه تگزاس (

Castañeda Libraryشود. وبگاه  ) نگهداري مي
هاي دانشگاه تگزاس آنها را منتشر كرده است:  كتابخانه

http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/iraq_
and_iran./  

اين نقشه متعلق به آقاي غالمرضا سحاب است؛  .15
نقشة  جغرافياي تاريخي تهرانبازترسيمي از آن در كتاب 

ه است و تصوير اصل آن در وبگاه چاپ شد 51شمارة 
 نيمروز منتشر شده است: 

http://nimrouz.com/blog/?p=633 .  
الدوله بعد از آنكه شهر تهران را به  مرحوم حاج نجم« .16

 4000/1همراهي شاگردان مهندس دارالفنون به مقياس 
اي از  به طبع رسانيد پاره برداري كرده نسخة آن را نقشه
هاي اطراف طهران را نيز از قبيل دوالب و  آبادي
زاده حسن و جي و  آباد و جالليه و باغ شاه و امام بهجت

آباد آباد و عليآباد و اسفندياري و بخشي  بريانك و خاني
برداري كرده ولي نسخة آن  نقشه 4000/1به مقياس 

  ة نقشة بغايري.نك: حاشي». ها چاپ نشده است نقشه
به  1298 ةمنصبان اطريشي در سن هفت نفر از صاحب« .17

تپه تا اُزگل و رياست بارون لتنر از دوالب و دوشان
زاده  آباد و تجريش و اوين و ونك و اميرآباد تا امامسلطنت

برداري  نموده  قدمي نقشه25000/1حسن را به مقياس 
شد،  منصبان اطريشي كه ذكر اند. (مقصود از صاحب 

منصبان ايراني است كه موافق نظام اطريشي  صاحب
نك: حاشي] نقش] ». اند تا مخفي نماند)  تحصيل كرده

  بغايري.
نظام مدرسة دارالفنون به  مسيو وِت آلماني معلم پياده« .18

تا سنة  1308نظام تقريباً از سنة  شاگردان طبقة اول پياده
آباد و نقشه از شمال تهران تا قصر قاجار و عباس 1311
 12500/1آباد و جالليه به مقياس آباد و بهجتيوسف

  نك: حاشية نقشة بغايري.». برداشته است
در حين طبع نقشه نقشة ديگري به دست آمد كه مرحوم « .19

ساخته بودند و آن نقل شده بود  1275الدوله در سنة نجم
خان معلم توپخانة مدرسة از روي نقشة مسيو كرشيش

اش هر كدام يك سمت تهران را داندارالفنون كه شاگر
اهللا ياور توپخانه تمام  برداري نمودند و ميرزا فضل نقشه

آنها را روي يك صفحه رسم نموده بود و آن به مقياس 
هر هزار قدم يك ابهام است و تا دو فرسنگي اطراف را 

نك: حاشية نقشة ». برداري نموده بودند طور نقشه همين
  بغايري.
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طور كه در نقشه مضبوط است  را همان در اين بخش اعالم .20
  ايم.  آورده

  
  منابع:
 )در: ». كاروانسراهاي تهران قديم). «1363ستوده، منوچهر

  ).1363(اسفند  12آينده، سال دهم، شمارة 
 نژاد، جواد و غالمرضا سحاب و سعيد بختياري  صفي

تهران: دنياي دومين اطلس جغرافيايي دورة قاجار. ). 1391(
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