
41

February 26, 2010 )amended up to the Decision of 
February 26, 2010(.

- Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of 
the Council of 27 September 2011 amending Directive 
2006/116/EC on the term of protection of copyright and 
certain related rights

- Intellectual Property Code of France( consolidated version 
of March2017 ,17 (.

- Pantalony, R. )2013(. “Managing intellectual property for 
museums”. World Intellectual Property Organization.

- Practical Guide to Implementing the World Heritage 
Convention, 2003.

- The Berne Convention for the Protection of Literary and 
Artistic Works, 1886.

- The World Heritage Convention )WHC(, 1972, UNESCO.
-Valge, Jaak, and Birgit Kibal. )2007(. “Restrictions on 

access to archives and records in Europe: A history 
and the current situation.” Journal of the Society of 
Archivists 28.2, 193-214.

- WIPO Guide on Managing Intellectual Property for 
Museums, prepared by Pantalony, R.2008.

معرفی و تحلیل دو سند تاریخی دربارۀ توسعۀ تهران ناصری

فریده کلهر 
کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران

Fh_kalhor@yahoo.com

تاریخ دریافت: 1397/03/11
تاریخ پذیرش: 1397/06/31

چکیده
تهران در دورۀ ناصری دچار تحوالت فراوانی ش��د. آغاز این تحوالت تخریب باروی طهماس��بی، ساخت 
باروی جدید و توس��عۀ ش��هر در سال 1284ق بود که به س��بب کوچک بودن شهر دستور آن از سوی 
ناصرالدین ش��اه صادر شد. اطالعات اندکی دربارۀ ش��کل گیری این توسعه و جزییات آن موجود است؛ 
آنچه وجود دارد اش��اراتی کوتاه در کتب تاریخی و روزنامه های دورۀ قاجار است که سؤاالت بی شماری 
را بی پاس��خ گذاشته است. در این مقاله سعی شده با معّرفی و تحلیل دو سند دیوانی مربوط به توسعۀ 
تهران در دورۀ ناصری نحوۀ ش��کل گیری و برنامه ریزی برای گس��ترش شهر توضیح داده شود. در اینجا 
ابتدا اس��ناد معّرفی و س��پس با تحلیل آن ها چگونگی شکل گیری توس��عۀ تهران شناخته می شود. این 
اسناد حاوی نکات متعّدد و مهّمی راجع به مالحظات شهرسازی مورد توّجه بانیان توسعۀ تهران ناصری 
است. طبق این دو سند در پیشنهاد توسعۀ شهر تهران شکل و اندازۀ شهر، مسائل آماری هم چون تعداد 
خانوارهای ساکن، مس��احت زمین، تفکیک کاربری های مسکونی و غیرمسکونی موردنیاز، نحوۀ تأمین 
هزینه ها و نیروی کار لحاظ ش��ده اس��ت. برای درک بهتر این دو س��ند در بستر تحول تاریخی تهران، 
عالوه بر مش��خّصات ظاهری س��ند، از تاریخچۀ تحوالت تهران در زمان ناصری نیز یاد ش��ده است. در 

پایان تصاویر اسناد آورده شده است.

واژه  های کلیدی 
توسعۀ تهران، باروی ناصری، اسناد دیوانی.
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مقدمه
ناصرالدین شاه در سال 1263ق به سلطنت رسید. تهران تا 
حدود بیست سال پس از به سلطنت رسیدن او دچار تغییرات 
عمده ای نشد، بلکه کارهای عمرانی کوچکی در آن انجام شد. 
شاه در سال 1284ق فرمان احداث حصار جدید را صادر کرد. 
مهاجرت مردم از والیات به تهران و نیاز به سکنی گزیدن در 
دروازه های  پشت  در  به سکونت  را  مردم  جا  کمبود  و  شهر 
شهر کشانده بود. )اتحادیه، 1377: 29( گسترش شهر تهران 
در دورۀ ناصری پاسخی به مسألۀ افزایش جمعّیت و کمبود 
زمین درون حصار قدیمی شهر بود. )اعتمادالسلطنه، 1363: 

)104
     میرزا عیسی وزیر و میرزا یوسف مستوفی الممالک از طرف 
حصارکشی  این  در  شدند.  جدید  حصار  احداث  مأمور  شاه 
چنان مقرر شد که از سمت دروازه شمیران 1800 ذرع و از 
جهات دیگر 1000 ذرع به شهر تهران افزوده شود. پس از 
آن به امر شاه دارالخالفۀ تهران به دارالخالفۀ ناصری موسوم 
شد.)روزنامۀ دولتی، نمرۀ 612، 29 شعبان 1284ق( شکل 
جدید باروی شهر به صورت هشت ضلعی بود و دوازده دروازه 
بهلر  موسیو  نقشه  این  تهیه کنندۀ  شد.  ساخته  آن  پیرامون 
و  طرح حصار  ظاهراً  بود.  دارالفنون  مدرسۀ  معلم  فرانسوی، 
فرانسوی  قلعه ساز  معمار  یک  طراحی های  از  تهران  خندق 

قرن 17م به نام وبان اقتباس شده بود. 
     اطالعات اندکی دربارۀ این توسعه و جزییات آن موجود 
و  تاریخی  کتب  در  کوتاه  اشاراتی  دارد  وجود  آنچه  است. 
باروی جدید و  تنها شکل  قاجار است که  روزنامه های دوره 
را دربارۀ  حدود شهر را مشخص می کند و مسائل متعّددی 
توسعه تهران مبهم گذاشته است. به عنوان نمونه عین السلطنه 
در خاطرات خود ضمن شکایت از وضع شهر تهران پس از 

گسترش آن می گوید:
     »زحمت کشیدند شهر را بزرگ کردند، اما بدتر و تنگ تر 
اینجاها  زمین  که  می ماند  این  مثل  طهران.  قدیم  شهر  از 
ذرعی هزار تومان قیمت داشته و حال آن که تماماً بی  صاحب 
کرده.  بّنایی  خود  خیال  به  کس  هر  بوده.  قیمت  بدون  و 
یک نفر نبوده که مهندسی کند؛ اّول نقشه شهر را بکشد و 
خیابان ها جدا کند و حدود معین کند، آن وقت خلق شروع 
بدتر  و  کثیف تر  مرتبه  هزار  باری  کنند.  عمارت  ساختن  به 
آن  کردند.  خیابان درست  دو سه  فقط  است.  قدیم  از شهر 
هم آنقدرها وسعت ندارد و از بس دّکان ها از طرفین درست 
کرده و سواد دّکان ها را جلو آورده و نهر آب و درخت های 
قنات درست  ممّر  و  چاه  ترموه کشیده،  کاشته اند،  بی معنی 
سخت  را  قدیم  شهر   ... است.  شده  بدتر  کوچه  از  کرده اند، 
چه  است  صاف  که صحرای  جدید  شهر  کرد،  قشنگ  است 
سختی دارد که اینطور کردند.« )عین السلطنه، 1374: 561( 

این وصف از تهران چند بار دیگر در خاطرات او تکرار می شود 
در  اشارات  این  طبق  و902(.   652  :1374 )عین السلطنه، 
توسعۀ تهران طرح و برنامه ای وجود نداشته است و هرکس 
هر کجا که می خواسته زمین انتخاب کرده و شروع به ساخت 
و ساز می کرد. عین السلطنه از وضع شهر تهران پس از توسعه 
اطراف شهر  با وجود آن که زمین در  انتقاد می کند که چرا 
آزاد بوده، به غیر از کشیدن دو سه خیابان طرح و برنامه ای 
برای توسعه شهر نریخته بودند که حدود زمین ها و خیابان ها 
شدن  روشن  برای  بسازند.  خانه  مردم  بعد  و  شود  مشخص 
اینکه آیا طرح و برنامه ای برای توسعه شهر وجود داشته است 
مّدنظر  باید  نیز  را  این  بازگشت.  به عقب  باید کمی  یا خیر 
داشت که وجود طرح برای توسعۀ شهر و عملی شدن آن دو 

مقولۀ جدا از هم است. 
     یکی از منابعی که برای بررسی این موضوع تا به حال 
از آن غفلت شده اسناد تاریخی است. اسناد از منابع درجه 
اّول برای مطالعه تاریخ معماری ایران به شمار می روند. اسناد 
انواع بسیاری دارند و می توان آن ها را به شیوه های گوناگونی 
برد  نام  دیوانی  اسناد  از  باید  آنان  میان  از  کرد.  دسته بندی 
که جزو کمیاب ترین دسته از اسناد معماری اند اّما اطالعات 
دیوانی  اسناد  نمونه  از  می شود.  مستفاد  آن ها  از  فراوانی 
»واگذاری  منشور  از  می توان  ناصری  دورۀ  تهران  با  مرتبط 
اراضی دارالخالفۀ ناصری« به سال 1290ق یاد کرد که طبق 
محتوای آن ناصرالدین شاه یک صد هزار ذرع از اراضی خالصۀ 
صاحب دیوان  فتحعلی خان  میرزا  به  را  ناصری  دارالخالفۀ 

شیرازی واگذار کرد )نظری، 1386(.
     دربارۀ توسعه تهران ناصری و ساخت باروی جدید دست 
کم دو سند دیوانی وجود دارد که تا به حال از چشم محققان 
دور مانده است. اساس این مقاله معّرفی این دو سند و تحلیل 
محتوای آن هاست. فارغ از اینکه توسعۀ تهران ناصری تا چه 
حد بر مبنای این اسناد اجرا شده، بررسی مفاد آن ها روشن 
می کند چه نوع مالحظات شهرسازی می توانست در توسعۀ 
تهران وجود داشته باشد. این دو سند حاوی نکات مهّمی اند 
که هر کدام از آن ها گوشه ای از تاریخ معماری و شهرسازی 
تهران دورۀ ناصری را روشن می کند. ممکن است در آینده 
اسناد بیشتری در این زمینه یافت و معّرفی شوند که مکمل 

اسناد فعلی باشند. 

معرفی اسناد 
بیوتات،   188 آلبوم  در  سند  دو  تصویر  مقاله  این  اساس 
به شماره شناسۀ 295/8084 در »سازمان اسناد و کتابخانه 
به همراه  دو سند  این  است.  ایران«  اسالمی  ملی جمهوری 
چندین سند دیگر در این آلبوم گردآوری شده و در ابتدای 
آن چنین آمده است: »جلد چهارم کتاب تقدیمی کم تریِن 

عمادالّدوله1«.  ابراهیم بن  دولت،  خانه زادگاِن  و  غالم زادگان 
در  موجود  اسناد  فهرست  که  مجموعه  این  اّول  صفحۀ  در 
آن قید شده دربارۀ دو سند حاضر چنین نوشته شده است: 
 2 مرحوم،  خان  سعید  میرزا  خط  به  احتمال  »الیحه ای2 
طغرا3«. در پشت سند دّوم، طغرای ثبتی وجود دارد که نشان 
می دهد این دو سند در دفاتر دولتی ثبت شده اند)تصویر 1(.

توسعۀ  دربارۀ  پیشنهاداتی  دو سند  این  اصلی  موضوع       
شهر تهران و ایجاد باروی جدید در دورۀ ناصری و مخاطب 
آن ناصرالدین شاه است. هویّت نویسندۀ سند معلوم نیست و 
کاتب آن احتماالً فردی به نام میرزا سعیدخان است. این دو 
سند فاقد ُمهر و تاریخ اند اما اشاره ای که در متن یکی از آن ها 

آمده حدود تاریخ نگارش آن ها را مشخص می کند. 
اّولین بار در مجلۀ »گنجینۀ اسناد« ذیل       این دو سند 
عنوان مقالۀ »اسناد پراکنده« به همراه چند سند دیگر انتشار 
یافته اند. )اسناد پراکنده، 1368: 191-189( نویسنده در این 
و  شده  متوجه  اشتباه  به  را  سند  دو  صفحات  ترتیب  مقاله 
همین موضوع باعث شده تا سند دّوم ادامۀ سند اّول و صفحۀ 
دّوم سند اّول به عنوان سند دّوم در نظر گرفته شود. نگارنده با 
تدقیق در صفحات اسناد و بررسی بیشتر متوّجه این موضوع 
شده و در این مقاله آن را اصالح کرد. همچنین معدودی از 
کلمات دو سند نیز توّسط نویسندۀ مقاله اشتباه خوانده شده 
است. با توّجه به این موضوعات خوانش و بازنویسی این اسناد 

مجّدداً و به روش علمی مورد توجه نگارنده قرار گرفت.
     در این مقاله تصحیح این اسناد حّتی االمکان با کم ترین 
دخل و تصّرف صورت گرفته است. اساس کار ویرایش متن 
نشانه های سجاوندی  از  استفاده  و  کلمات  اسناد، جداسازی 
به منظور درک بهتر متن است. در این تصحیح، افزوده های 
با  سند  اصل  در  صفحات  شمارۀ  و  قالب  دو  داخل  مصّحح 
یک  نشان دهندۀ  نقطه  هر سه  است.  کج خط مشخص شده 
کلمۀ خوانده نشده است. افزودۀ مصّحح برای توضیح و درک 
بهتر متن میان دو هالِل جای گرفته در دو قاّلب آمده است. 
در رسم الخط کاتب کلمۀ »ذرع« به عنوان واحد اندازه گیری، 
بازنویسی  در  که  نوشته شده  »زرع«  به صورت  جا  در همه 
بر  اسناد عالوه  این  آورده شده است. در  صورت صحیح آن 
نگاشته شده  زیر  در  نیز  آن ها  متن، سیاق  در  ارقام  نوشتن 
است.4 بازنویسی اعداد سیاق با حرف »س« که میان دو هالِل 

جای گرفته در دو قاّلب آمده مشخص شده است. 

متن سند اول
/ص1 وسعت بارۀ همایون نهاد به هر وسعتی که رأی جهان آرا 
می نماید  مناسب  چنین  فدوی  نظر  به  ولکن  فرماید  اقتضا 
که وسعت آن تقریباً دو میل در دو میل و تحقیقاً چهارهزار 
ذرع در چهارهزار ذرع بوده باشد و اگر به اقتضای مصلحت 

طول  به  پذیرد  نقصان  عرض  از  آن چه  شود،  بنا  مستطیل 
افزوده گردد و از هر طرف محیط بر قلعۀ قدیم بوده باشد؛ نه 
از هر طرف به یک نسبت، بلکه زیادی از هر طرف به تقاضای 

استعداد و صرفۀ زمین خواهد بود.5 
     این قلعه محیط خواهد شد بر سی و دو کرور ذرع زمین 
که تخمیناً پنج کرور الی هفت کرور آن قلعۀ قدیم و تحقیقاً 

بیست و پنج کرور ذرع عالوه خواهد شد. 
     از این سی و دو کرور ذرع تقریباً عمارات سلطانی � خلّد 
الّل ملکه � و جوامع و شوارع و خوانات و دّکاکین و تکایا و 
به  میادین دوازده6 کرور ذرع می شود ]و[ بیست کرور ذرع 
ذرع  دویست  خانه  باب  هر  اگر  می ماند.  باقی  سّکان  جهت 
منظور شود مشتمل خواهد شد بر پنجاه هزار خانوار؛ چنان که 
نصف سکنه که از باب حرفت، ضعیفه و اهل فاقه و مسکنت 
است مالک یک صد ذرع زمین می توانند بشوند. پنج کرور ذرع 
از این نوع سکنه زیاد می ماند و این زیادی عالوه بر وسعت 

خانۀ صاحبان ثروت علی قدر مراتبهم خواهد شد.

از این بیست و پنج کرور ذرع که عالوه بر قلعۀ قدیم می شود، 
تقریباً و اقاًل ده کرور ذرعش با زمین خندق و برج و بارۀ قدیم 
و خالصج��ات قدی��م و متصّرفی جدید، مل��ک بی عیب دیوان 
اعلی خواهد بود؛ پانزده کرور دیگر ملک سایر ناس ذکر بشود 

)تصویر 2 و 3(. 
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مقدمه
ناصرالدین شاه در سال 1263ق به سلطنت رسید. تهران تا 
حدود بیست سال پس از به سلطنت رسیدن او دچار تغییرات 
عمده ای نشد، بلکه کارهای عمرانی کوچکی در آن انجام شد. 
شاه در سال 1284ق فرمان احداث حصار جدید را صادر کرد. 
مهاجرت مردم از والیات به تهران و نیاز به سکنی گزیدن در 
دروازه های  پشت  در  به سکونت  را  مردم  جا  کمبود  و  شهر 
شهر کشانده بود. )اتحادیه، 1377: 29( گسترش شهر تهران 
در دورۀ ناصری پاسخی به مسألۀ افزایش جمعّیت و کمبود 
زمین درون حصار قدیمی شهر بود. )اعتمادالسلطنه، 1363: 

)104
     میرزا عیسی وزیر و میرزا یوسف مستوفی الممالک از طرف 
حصارکشی  این  در  شدند.  جدید  حصار  احداث  مأمور  شاه 
چنان مقرر شد که از سمت دروازه شمیران 1800 ذرع و از 
جهات دیگر 1000 ذرع به شهر تهران افزوده شود. پس از 
آن به امر شاه دارالخالفۀ تهران به دارالخالفۀ ناصری موسوم 
شد.)روزنامۀ دولتی، نمرۀ 612، 29 شعبان 1284ق( شکل 
جدید باروی شهر به صورت هشت ضلعی بود و دوازده دروازه 
بهلر  موسیو  نقشه  این  تهیه کنندۀ  شد.  ساخته  آن  پیرامون 
و  طرح حصار  ظاهراً  بود.  دارالفنون  مدرسۀ  معلم  فرانسوی، 
فرانسوی  قلعه ساز  معمار  یک  طراحی های  از  تهران  خندق 

قرن 17م به نام وبان اقتباس شده بود. 
     اطالعات اندکی دربارۀ این توسعه و جزییات آن موجود 
و  تاریخی  کتب  در  کوتاه  اشاراتی  دارد  وجود  آنچه  است. 
باروی جدید و  تنها شکل  قاجار است که  روزنامه های دوره 
را دربارۀ  حدود شهر را مشخص می کند و مسائل متعّددی 
توسعه تهران مبهم گذاشته است. به عنوان نمونه عین السلطنه 
در خاطرات خود ضمن شکایت از وضع شهر تهران پس از 

گسترش آن می گوید:
     »زحمت کشیدند شهر را بزرگ کردند، اما بدتر و تنگ تر 
اینجاها  زمین  که  می ماند  این  مثل  طهران.  قدیم  شهر  از 
ذرعی هزار تومان قیمت داشته و حال آن که تماماً بی  صاحب 
کرده.  بّنایی  خود  خیال  به  کس  هر  بوده.  قیمت  بدون  و 
یک نفر نبوده که مهندسی کند؛ اّول نقشه شهر را بکشد و 
خیابان ها جدا کند و حدود معین کند، آن وقت خلق شروع 
بدتر  و  کثیف تر  مرتبه  هزار  باری  کنند.  عمارت  ساختن  به 
آن  کردند.  خیابان درست  دو سه  فقط  است.  قدیم  از شهر 
هم آنقدرها وسعت ندارد و از بس دّکان ها از طرفین درست 
کرده و سواد دّکان ها را جلو آورده و نهر آب و درخت های 
قنات درست  ممّر  و  چاه  ترموه کشیده،  کاشته اند،  بی معنی 
سخت  را  قدیم  شهر   ... است.  شده  بدتر  کوچه  از  کرده اند، 
چه  است  صاف  که صحرای  جدید  شهر  کرد،  قشنگ  است 
سختی دارد که اینطور کردند.« )عین السلطنه، 1374: 561( 

این وصف از تهران چند بار دیگر در خاطرات او تکرار می شود 
در  اشارات  این  طبق  و902(.   652  :1374 )عین السلطنه، 
توسعۀ تهران طرح و برنامه ای وجود نداشته است و هرکس 
هر کجا که می خواسته زمین انتخاب کرده و شروع به ساخت 
و ساز می کرد. عین السلطنه از وضع شهر تهران پس از توسعه 
اطراف شهر  با وجود آن که زمین در  انتقاد می کند که چرا 
آزاد بوده، به غیر از کشیدن دو سه خیابان طرح و برنامه ای 
برای توسعه شهر نریخته بودند که حدود زمین ها و خیابان ها 
شدن  روشن  برای  بسازند.  خانه  مردم  بعد  و  شود  مشخص 
اینکه آیا طرح و برنامه ای برای توسعه شهر وجود داشته است 
مّدنظر  باید  نیز  را  این  بازگشت.  به عقب  باید کمی  یا خیر 
داشت که وجود طرح برای توسعۀ شهر و عملی شدن آن دو 

مقولۀ جدا از هم است. 
     یکی از منابعی که برای بررسی این موضوع تا به حال 
از آن غفلت شده اسناد تاریخی است. اسناد از منابع درجه 
اّول برای مطالعه تاریخ معماری ایران به شمار می روند. اسناد 
انواع بسیاری دارند و می توان آن ها را به شیوه های گوناگونی 
برد  نام  دیوانی  اسناد  از  باید  آنان  میان  از  کرد.  دسته بندی 
که جزو کمیاب ترین دسته از اسناد معماری اند اّما اطالعات 
دیوانی  اسناد  نمونه  از  می شود.  مستفاد  آن ها  از  فراوانی 
»واگذاری  منشور  از  می توان  ناصری  دورۀ  تهران  با  مرتبط 
اراضی دارالخالفۀ ناصری« به سال 1290ق یاد کرد که طبق 
محتوای آن ناصرالدین شاه یک صد هزار ذرع از اراضی خالصۀ 
صاحب دیوان  فتحعلی خان  میرزا  به  را  ناصری  دارالخالفۀ 

شیرازی واگذار کرد )نظری، 1386(.
     دربارۀ توسعه تهران ناصری و ساخت باروی جدید دست 
کم دو سند دیوانی وجود دارد که تا به حال از چشم محققان 
دور مانده است. اساس این مقاله معّرفی این دو سند و تحلیل 
محتوای آن هاست. فارغ از اینکه توسعۀ تهران ناصری تا چه 
حد بر مبنای این اسناد اجرا شده، بررسی مفاد آن ها روشن 
می کند چه نوع مالحظات شهرسازی می توانست در توسعۀ 
تهران وجود داشته باشد. این دو سند حاوی نکات مهّمی اند 
که هر کدام از آن ها گوشه ای از تاریخ معماری و شهرسازی 
تهران دورۀ ناصری را روشن می کند. ممکن است در آینده 
اسناد بیشتری در این زمینه یافت و معّرفی شوند که مکمل 

اسناد فعلی باشند. 

معرفی اسناد 
بیوتات،   188 آلبوم  در  سند  دو  تصویر  مقاله  این  اساس 
به شماره شناسۀ 295/8084 در »سازمان اسناد و کتابخانه 
به همراه  دو سند  این  است.  ایران«  اسالمی  ملی جمهوری 
چندین سند دیگر در این آلبوم گردآوری شده و در ابتدای 
آن چنین آمده است: »جلد چهارم کتاب تقدیمی کم تریِن 

عمادالّدوله1«.  ابراهیم بن  دولت،  خانه زادگاِن  و  غالم زادگان 
در  موجود  اسناد  فهرست  که  مجموعه  این  اّول  صفحۀ  در 
آن قید شده دربارۀ دو سند حاضر چنین نوشته شده است: 
 2 مرحوم،  خان  سعید  میرزا  خط  به  احتمال  »الیحه ای2 
طغرا3«. در پشت سند دّوم، طغرای ثبتی وجود دارد که نشان 
می دهد این دو سند در دفاتر دولتی ثبت شده اند)تصویر 1(.

توسعۀ  دربارۀ  پیشنهاداتی  دو سند  این  اصلی  موضوع       
شهر تهران و ایجاد باروی جدید در دورۀ ناصری و مخاطب 
آن ناصرالدین شاه است. هویّت نویسندۀ سند معلوم نیست و 
کاتب آن احتماالً فردی به نام میرزا سعیدخان است. این دو 
سند فاقد ُمهر و تاریخ اند اما اشاره ای که در متن یکی از آن ها 

آمده حدود تاریخ نگارش آن ها را مشخص می کند. 
اّولین بار در مجلۀ »گنجینۀ اسناد« ذیل       این دو سند 
عنوان مقالۀ »اسناد پراکنده« به همراه چند سند دیگر انتشار 
یافته اند. )اسناد پراکنده، 1368: 191-189( نویسنده در این 
و  شده  متوجه  اشتباه  به  را  سند  دو  صفحات  ترتیب  مقاله 
همین موضوع باعث شده تا سند دّوم ادامۀ سند اّول و صفحۀ 
دّوم سند اّول به عنوان سند دّوم در نظر گرفته شود. نگارنده با 
تدقیق در صفحات اسناد و بررسی بیشتر متوّجه این موضوع 
شده و در این مقاله آن را اصالح کرد. همچنین معدودی از 
کلمات دو سند نیز توّسط نویسندۀ مقاله اشتباه خوانده شده 
است. با توّجه به این موضوعات خوانش و بازنویسی این اسناد 

مجّدداً و به روش علمی مورد توجه نگارنده قرار گرفت.
     در این مقاله تصحیح این اسناد حّتی االمکان با کم ترین 
دخل و تصّرف صورت گرفته است. اساس کار ویرایش متن 
نشانه های سجاوندی  از  استفاده  و  کلمات  اسناد، جداسازی 
به منظور درک بهتر متن است. در این تصحیح، افزوده های 
با  سند  اصل  در  صفحات  شمارۀ  و  قالب  دو  داخل  مصّحح 
یک  نشان دهندۀ  نقطه  هر سه  است.  کج خط مشخص شده 
کلمۀ خوانده نشده است. افزودۀ مصّحح برای توضیح و درک 
بهتر متن میان دو هالِل جای گرفته در دو قاّلب آمده است. 
در رسم الخط کاتب کلمۀ »ذرع« به عنوان واحد اندازه گیری، 
بازنویسی  در  که  نوشته شده  »زرع«  به صورت  جا  در همه 
بر  اسناد عالوه  این  آورده شده است. در  صورت صحیح آن 
نگاشته شده  زیر  در  نیز  آن ها  متن، سیاق  در  ارقام  نوشتن 
است.4 بازنویسی اعداد سیاق با حرف »س« که میان دو هالِل 

جای گرفته در دو قاّلب آمده مشخص شده است. 

متن سند اول
/ص1 وسعت بارۀ همایون نهاد به هر وسعتی که رأی جهان آرا 
می نماید  مناسب  چنین  فدوی  نظر  به  ولکن  فرماید  اقتضا 
که وسعت آن تقریباً دو میل در دو میل و تحقیقاً چهارهزار 
ذرع در چهارهزار ذرع بوده باشد و اگر به اقتضای مصلحت 

طول  به  پذیرد  نقصان  عرض  از  آن چه  شود،  بنا  مستطیل 
افزوده گردد و از هر طرف محیط بر قلعۀ قدیم بوده باشد؛ نه 
از هر طرف به یک نسبت، بلکه زیادی از هر طرف به تقاضای 

استعداد و صرفۀ زمین خواهد بود.5 
     این قلعه محیط خواهد شد بر سی و دو کرور ذرع زمین 
که تخمیناً پنج کرور الی هفت کرور آن قلعۀ قدیم و تحقیقاً 

بیست و پنج کرور ذرع عالوه خواهد شد. 
     از این سی و دو کرور ذرع تقریباً عمارات سلطانی � خلّد 
الّل ملکه � و جوامع و شوارع و خوانات و دّکاکین و تکایا و 
به  میادین دوازده6 کرور ذرع می شود ]و[ بیست کرور ذرع 
ذرع  دویست  خانه  باب  هر  اگر  می ماند.  باقی  سّکان  جهت 
منظور شود مشتمل خواهد شد بر پنجاه هزار خانوار؛ چنان که 
نصف سکنه که از باب حرفت، ضعیفه و اهل فاقه و مسکنت 
است مالک یک صد ذرع زمین می توانند بشوند. پنج کرور ذرع 
از این نوع سکنه زیاد می ماند و این زیادی عالوه بر وسعت 

خانۀ صاحبان ثروت علی قدر مراتبهم خواهد شد.

از این بیست و پنج کرور ذرع که عالوه بر قلعۀ قدیم می شود، 
تقریباً و اقاًل ده کرور ذرعش با زمین خندق و برج و بارۀ قدیم 
و خالصج��ات قدی��م و متصّرفی جدید، مل��ک بی عیب دیوان 
اعلی خواهد بود؛ پانزده کرور دیگر ملک سایر ناس ذکر بشود 

)تصویر 2 و 3(. 
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اگر ده کرور ذرع زمین دیوان روی هم رفته هزار دینار فروخته 
شود، یعنی بعضی که نزدیکی درب خانه و قابل بودن کاروانسرا 
به  پنج هزار  و  الی چهار  به سه هزار  است  حّمام  و  دّکاکین  و 
فروش برسد و جاهایی که دوردست و نامرغوب است به پنج 
شاهی � اگرچه از ذرعی زیاده از یک هزار وصول می توان کرد 
اقّل مراتب منظور شد � قیمت این ملک یک کرور تومان  و 

می شود.

یک کرور تومان

و اگر از صاحبان پانزده کرور ذرع که محاط قلعه می شود، به 
هر ذرعی ده شاهی به جهت خرج قلعه گرفته شود در حق 
همگی احسان کلّی شده و همه راضی می شوند، زیرا که معلوم 
است زمین قلعه اقاًلً پنج هزار و یک تومان قیمت دارد و زمین 
خارج صد دینار یا یک عّباسی. و اگر یکی باشد که قّوۀ ادای 
ده شاهی را نداشته باشد از زمینش موافق قاعده قیمت کرده، 
بدهد. این مبلغ هم می شود سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان.

])س([: 375000 تومان

را  اگر ذرعی  /ص2 قلعۀ محیط شهر شانزده هزار ذرع می شود. 
شود  منظور  اخراجات  تومان  بیست  خندق  و  باره  و  برج  با 
بهر آرایش و نمایش � ان شاء الل ساخته می شود � این مبلغ 
سیصد و بیست هزار تومان می شود. و از مصالح قلعۀ قدیم هم 
کم و بیش مصرف در قلعۀ جدید می شود. و در این ضمن در 
حّق تنبیه مقّصرین فکر می توان کرد که در قلعه کار بکنند 
پر کرده اند  را  بازار و کوچه ها  را هم که  و سائلین تن درست 

می توان به کار واداشت و مزد داد. 

])س([: 320000 تومان

و هر گاه در هر ضلعی سه دروازه معّین شود که در چهار ضلع 
دوازده7 دروازه باشد بسیار مناسب و باعث ارادت ابدی ملّت 
خواهد بود. و چهار دروازه در چهار وسط اضالع در علّو و شکوه 

ترجیح به سایر دروازه ها داشته باشد بهتر به نظر می آید.

امتحان این امیر عظیم الّشان به مجّرد طرح ریزی و تعیین دروازه ها و شوارعی که مقابل دروازه ها می افتد معلوم خواهد شد که 
چه قدر زمین در مّدت یک سال قسمت و قیمت آن به دیوان همایون عاید خواهد شد که خرج تعمیرات بشود. در اّول حال اخراجات 

زیاد نیز الزم نیست. 
امر، امر اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاهی � روح العالمین فداه � است.

تحلیل سند اّول
اّول  قسمت  در  است؛  شده  تشکیل  قسمت  دو  از  اّول  سند 
شخص نگارنده پیشنهاداتی راجع به شکل شهر و اندازه آن 
تأمین  نحوه  پیش بینی  در  سعی  دّوم  قسمت  در  و  می دهد 
اما بر  باروی ناصری هشت ضلعی بوده  هزینه ها دارد. شکل 
اساس این سند پیشنهاد اّولیه برای شکل شهر مستطیل بوده 
باروی  بر  محیط  هر طرف  از  می بایست  باروی جدید  است. 
قدیمی باشد اما الزامی برای یکسان بودن اندازۀ اضافه شده 
از هر چهار سمت وجود نداشت. بلکه این اندازه در هر طرف 
باروی قدیمی باید به اقتضای استعداد زمین محاسبه می شد. 
بودن  صرفه  به  و  »استعداد  مبنای  نیست  مشخص  هرچند 

زمین« دقیقاً چه بوده است. 
را مشخص  باروی جدید  اندازه  پیشنهاد دهنده       شخص 
هزار  دیگر چهار  عبارتی  به  یا  میل  دو  در  میل  دو  می کند: 
کرور  دور  و  سی  آن  مساحت  که  ذرع  هزار  چهار  در  ذرع 
قرار  بعدی  محاسبات  تمام  مبنای  اندازه  این  ذرع می شود.8 
کرور  دو  و  قلعۀ جدید سی  اندازۀ  پیشنهاد،  می گیرد. طبق 
هفت  حدود  که  می شود  ذرع(  میلیون  شانزده  )معادل  ذرع 
کرور ذرع آن مساحت شهر قدیم بوده و بیست و پنج کرور 
ذرع  کرور  دو  و  سی  از  است.  می شده  الحاق  آن  به  ذرع 
مساحت کل شهر جدید، طبق برآورد دوازده کرور ذرع آن 
قرار  آنچه  و  قدیم  به شهر  متعلق  آنچه  گرفتن  نظر  در  با   �
به کاربری های غیرمسکونی تعلق  به آن اضافه شود �  است 
می گرفت. کاربری های غیرمسکونی شامل: عمارات سلطانی، 
است.  بوده  میادین  و  تکایا  دّکان ها،  معابر، خان ها،  مساجد، 
تعلق  مسکونی  کاربری  به  نیز  مانده  باقی  ذرع  کرور  بیست 
از  این ترتیب کاربری مسکونی و غیرمسکونی  به  می گرفت. 
هم تفکیک شده است. در قدم بعدی شخص پیشنهاد دهنده 
قرار  مبنا  و  برای هر خانه  احتساب متوّسط دویست ذرع  با 
مسکونی،  کاربری های  کل  مساحت  ذرع  کرور  بیست  دادن 
معادل  کرور  هر  می زند.  تخمین  را  ساکن  خانوارهای  تعداد 
میلیون ذرع  ده  معادل  بیست کرور ذرع  و  است  پانصدهزار 
می شود. از تقسیم این عدد بر دویست ذرع مساحت هر خانه، 
عدد پنجاه هزار حاصل می شود. به این ترتیب طبق محاسبه، 
پنجاه هزار خانوار در این بیست کرور ذرع زمین می توانستند 

ساکن شوند.
     از آنجایی که همۀ مردم توانایی خرید زمین دویست ذرعی 
را نداشتند، بعد از احتساب متوّسط اندازۀ زمین، میزان واقعی 
آن در نظر گرفته شده است. طبق محاسبه اگر برای فقرا که 
نصف جمعّیت ساکن در تهران را تشکیل می دادند، مساحت 
زمین صد ذرع در نظر گرفته شود، پنج کرور ذرع زمینی که 
باقی می ماند می توانست به مساحت خانۀ ثروتمندان اضافه 
نصف  تعداد  که  است  بدین صورت  نیز  محاسبه  نحوۀ  شود. 

اگر صد  خانوار می شود.  هزار  پنج  و  بیست  معادل  خانوارها 
ذرع از زمین این تعداد خانوار کم شود، مساحتی معادل دو 
میلیون و پانصد هزار ذرع به مساحت خانۀ ثروتمندان افزود 

خواهد شد که معادل پنج کرور ذرع زمین است.
     در اینجا در واقع با شیوه ای مواجهیم که در محاسبات 
بعدی نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ به این صورت که 
کل  و  شده  گرفته  نظر  در  خانه  هر  مساحت  متوّسط  ابتدا 
جمعیت ساکن تخمین زده می شود و سپس با در نظر گرفتن 
بودن  بزرگتر  و  مردم  خرید  قدرت  و مالحظات  واقعی  ابعاد 
لحاظ  واقعی  اندازه های  فقیران،  به  نسبت  ثروتمندان  خانۀ 

می شود.
     اّما در قسمت بعدی زمین الحاق شده به شهر جدید از 
نظر مالکیت به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می شود. 
از بیست و پنج کرور ذرع زمین اضافه شده به شهر قدیمی 
ده کرور ذرع که شامل زمین خندق و برج و باروی قدیمی 
و خالصجات9 قدیم و متصّرفات جدید بود به حکومت تعلق 
می گرفت و باقی آن یعنی پانزده کرور ذرع متعلق به مالکیت 
بود  قرار  دولتی  زمین  ذرع  کرور  ده  این  می شد.  خصوصی 

منبع درآمد برای دولت باشد.
متوسط  دولت،  به  متعلّق  زمین  ذرع  کرور  ده  این  در       
قیمت فروش هر ذرع، هزار دینار در نظر گرفته شده است. 
است.  بوده  متفاوت  قیمت ها  زمین  موقعیت  به  توجه  با  اما 
ظرفیت  که  زمین هایی  یا  درب خانه10  نزدیک  زمین های 
استقرار کاروانسرا، دّکان و حّمام داشتند، نسبت به زمین های 
دوردست و نامرغوب قیمت باالتری داشتند. این زمین ها هر 
ذرعشان چهار تا پنج هزار دینار به فروش می رفت، در حالی 
که جاهای دوردست و نامرغوب ذرعی پنج شاهی به فروش 

می رسید.11
     در اینجا این نکته حائز اهمیت است که هر زمین با توجه 
این  طور  همین  است.  داشته  متفاوت  قیمتی  موقعیتش  به 
موضوع را نیز می رساند که موقعیت یابی استقرار کاربری های 
به  توجه  با  دّکان ها  و  کاروانسراها  حّمام ها،  چون  عمومی 
قابلیت زمین در شهر مورد توجه بوده است. سازندگان شهر 
جدید بر این واقف بوده اند که بعضی از زمین ها قابلیت این را 
داشتند که برای کاربری های خاصی چون حمام، کاروانسرا و 

دّکان در نظر گرفته شوند.
به  این زمین ها  از فروش  برآورد، قیمت کلّی که       طبق 
دست می آمد یک کرور تومان می شد. اگر هر ذرع زمین هزار 
دینار فروخته می شد، مبلغی که از فروش ده کرور ذرع زمین 
آنجایی  از  بود.  دینار  هزار کرور  ده  معادل  به دست می آمد 
که هر ده هزار دینار معادل یک تومان است، به بیانی دیگر 
ده هزار کرور دینار معادل یک کرور تومان است. این رقم با 
در نظر گرفتن قیمت متوسط هزار دینار برای هر ذرع زمین 
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اگر ده کرور ذرع زمین دیوان روی هم رفته هزار دینار فروخته 
شود، یعنی بعضی که نزدیکی درب خانه و قابل بودن کاروانسرا 
به  پنج هزار  و  الی چهار  به سه هزار  است  حّمام  و  دّکاکین  و 
فروش برسد و جاهایی که دوردست و نامرغوب است به پنج 
شاهی � اگرچه از ذرعی زیاده از یک هزار وصول می توان کرد 
اقّل مراتب منظور شد � قیمت این ملک یک کرور تومان  و 

می شود.

یک کرور تومان

و اگر از صاحبان پانزده کرور ذرع که محاط قلعه می شود، به 
هر ذرعی ده شاهی به جهت خرج قلعه گرفته شود در حق 
همگی احسان کلّی شده و همه راضی می شوند، زیرا که معلوم 
است زمین قلعه اقاًلً پنج هزار و یک تومان قیمت دارد و زمین 
خارج صد دینار یا یک عّباسی. و اگر یکی باشد که قّوۀ ادای 
ده شاهی را نداشته باشد از زمینش موافق قاعده قیمت کرده، 
بدهد. این مبلغ هم می شود سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان.

])س([: 375000 تومان

را  اگر ذرعی  /ص2 قلعۀ محیط شهر شانزده هزار ذرع می شود. 
شود  منظور  اخراجات  تومان  بیست  خندق  و  باره  و  برج  با 
بهر آرایش و نمایش � ان شاء الل ساخته می شود � این مبلغ 
سیصد و بیست هزار تومان می شود. و از مصالح قلعۀ قدیم هم 
کم و بیش مصرف در قلعۀ جدید می شود. و در این ضمن در 
حّق تنبیه مقّصرین فکر می توان کرد که در قلعه کار بکنند 
پر کرده اند  را  بازار و کوچه ها  را هم که  و سائلین تن درست 

می توان به کار واداشت و مزد داد. 

])س([: 320000 تومان

و هر گاه در هر ضلعی سه دروازه معّین شود که در چهار ضلع 
دوازده7 دروازه باشد بسیار مناسب و باعث ارادت ابدی ملّت 
خواهد بود. و چهار دروازه در چهار وسط اضالع در علّو و شکوه 

ترجیح به سایر دروازه ها داشته باشد بهتر به نظر می آید.

امتحان این امیر عظیم الّشان به مجّرد طرح ریزی و تعیین دروازه ها و شوارعی که مقابل دروازه ها می افتد معلوم خواهد شد که 
چه قدر زمین در مّدت یک سال قسمت و قیمت آن به دیوان همایون عاید خواهد شد که خرج تعمیرات بشود. در اّول حال اخراجات 

زیاد نیز الزم نیست. 
امر، امر اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاهی � روح العالمین فداه � است.

تحلیل سند اّول
اّول  قسمت  در  است؛  شده  تشکیل  قسمت  دو  از  اّول  سند 
شخص نگارنده پیشنهاداتی راجع به شکل شهر و اندازه آن 
تأمین  نحوه  پیش بینی  در  سعی  دّوم  قسمت  در  و  می دهد 
اما بر  باروی ناصری هشت ضلعی بوده  هزینه ها دارد. شکل 
اساس این سند پیشنهاد اّولیه برای شکل شهر مستطیل بوده 
باروی  بر  محیط  هر طرف  از  می بایست  باروی جدید  است. 
قدیمی باشد اما الزامی برای یکسان بودن اندازۀ اضافه شده 
از هر چهار سمت وجود نداشت. بلکه این اندازه در هر طرف 
باروی قدیمی باید به اقتضای استعداد زمین محاسبه می شد. 
بودن  صرفه  به  و  »استعداد  مبنای  نیست  مشخص  هرچند 

زمین« دقیقاً چه بوده است. 
را مشخص  باروی جدید  اندازه  پیشنهاد دهنده       شخص 
هزار  دیگر چهار  عبارتی  به  یا  میل  دو  در  میل  دو  می کند: 
کرور  دور  و  سی  آن  مساحت  که  ذرع  هزار  چهار  در  ذرع 
قرار  بعدی  محاسبات  تمام  مبنای  اندازه  این  ذرع می شود.8 
کرور  دو  و  قلعۀ جدید سی  اندازۀ  پیشنهاد،  می گیرد. طبق 
هفت  حدود  که  می شود  ذرع(  میلیون  شانزده  )معادل  ذرع 
کرور ذرع آن مساحت شهر قدیم بوده و بیست و پنج کرور 
ذرع  کرور  دو  و  سی  از  است.  می شده  الحاق  آن  به  ذرع 
مساحت کل شهر جدید، طبق برآورد دوازده کرور ذرع آن 
قرار  آنچه  و  قدیم  به شهر  متعلق  آنچه  گرفتن  نظر  در  با   �
به کاربری های غیرمسکونی تعلق  به آن اضافه شود �  است 
می گرفت. کاربری های غیرمسکونی شامل: عمارات سلطانی، 
است.  بوده  میادین  و  تکایا  دّکان ها،  معابر، خان ها،  مساجد، 
تعلق  مسکونی  کاربری  به  نیز  مانده  باقی  ذرع  کرور  بیست 
از  این ترتیب کاربری مسکونی و غیرمسکونی  به  می گرفت. 
هم تفکیک شده است. در قدم بعدی شخص پیشنهاد دهنده 
قرار  مبنا  و  برای هر خانه  احتساب متوّسط دویست ذرع  با 
مسکونی،  کاربری های  کل  مساحت  ذرع  کرور  بیست  دادن 
معادل  کرور  هر  می زند.  تخمین  را  ساکن  خانوارهای  تعداد 
میلیون ذرع  ده  معادل  بیست کرور ذرع  و  است  پانصدهزار 
می شود. از تقسیم این عدد بر دویست ذرع مساحت هر خانه، 
عدد پنجاه هزار حاصل می شود. به این ترتیب طبق محاسبه، 
پنجاه هزار خانوار در این بیست کرور ذرع زمین می توانستند 

ساکن شوند.
     از آنجایی که همۀ مردم توانایی خرید زمین دویست ذرعی 
را نداشتند، بعد از احتساب متوّسط اندازۀ زمین، میزان واقعی 
آن در نظر گرفته شده است. طبق محاسبه اگر برای فقرا که 
نصف جمعّیت ساکن در تهران را تشکیل می دادند، مساحت 
زمین صد ذرع در نظر گرفته شود، پنج کرور ذرع زمینی که 
باقی می ماند می توانست به مساحت خانۀ ثروتمندان اضافه 
نصف  تعداد  که  است  بدین صورت  نیز  محاسبه  نحوۀ  شود. 

اگر صد  خانوار می شود.  هزار  پنج  و  بیست  معادل  خانوارها 
ذرع از زمین این تعداد خانوار کم شود، مساحتی معادل دو 
میلیون و پانصد هزار ذرع به مساحت خانۀ ثروتمندان افزود 

خواهد شد که معادل پنج کرور ذرع زمین است.
     در اینجا در واقع با شیوه ای مواجهیم که در محاسبات 
بعدی نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ به این صورت که 
کل  و  شده  گرفته  نظر  در  خانه  هر  مساحت  متوّسط  ابتدا 
جمعیت ساکن تخمین زده می شود و سپس با در نظر گرفتن 
بودن  بزرگتر  و  مردم  خرید  قدرت  و مالحظات  واقعی  ابعاد 
لحاظ  واقعی  اندازه های  فقیران،  به  نسبت  ثروتمندان  خانۀ 

می شود.
     اّما در قسمت بعدی زمین الحاق شده به شهر جدید از 
نظر مالکیت به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می شود. 
از بیست و پنج کرور ذرع زمین اضافه شده به شهر قدیمی 
ده کرور ذرع که شامل زمین خندق و برج و باروی قدیمی 
و خالصجات9 قدیم و متصّرفات جدید بود به حکومت تعلق 
می گرفت و باقی آن یعنی پانزده کرور ذرع متعلق به مالکیت 
بود  قرار  دولتی  زمین  ذرع  کرور  ده  این  می شد.  خصوصی 

منبع درآمد برای دولت باشد.
متوسط  دولت،  به  متعلّق  زمین  ذرع  کرور  ده  این  در       
قیمت فروش هر ذرع، هزار دینار در نظر گرفته شده است. 
است.  بوده  متفاوت  قیمت ها  زمین  موقعیت  به  توجه  با  اما 
ظرفیت  که  زمین هایی  یا  درب خانه10  نزدیک  زمین های 
استقرار کاروانسرا، دّکان و حّمام داشتند، نسبت به زمین های 
دوردست و نامرغوب قیمت باالتری داشتند. این زمین ها هر 
ذرعشان چهار تا پنج هزار دینار به فروش می رفت، در حالی 
که جاهای دوردست و نامرغوب ذرعی پنج شاهی به فروش 

می رسید.11
     در اینجا این نکته حائز اهمیت است که هر زمین با توجه 
این  طور  همین  است.  داشته  متفاوت  قیمتی  موقعیتش  به 
موضوع را نیز می رساند که موقعیت یابی استقرار کاربری های 
به  توجه  با  دّکان ها  و  کاروانسراها  حّمام ها،  چون  عمومی 
قابلیت زمین در شهر مورد توجه بوده است. سازندگان شهر 
جدید بر این واقف بوده اند که بعضی از زمین ها قابلیت این را 
داشتند که برای کاربری های خاصی چون حمام، کاروانسرا و 

دّکان در نظر گرفته شوند.
به  این زمین ها  از فروش  برآورد، قیمت کلّی که       طبق 
دست می آمد یک کرور تومان می شد. اگر هر ذرع زمین هزار 
دینار فروخته می شد، مبلغی که از فروش ده کرور ذرع زمین 
آنجایی  از  بود.  دینار  هزار کرور  ده  معادل  به دست می آمد 
که هر ده هزار دینار معادل یک تومان است، به بیانی دیگر 
ده هزار کرور دینار معادل یک کرور تومان است. این رقم با 
در نظر گرفتن قیمت متوسط هزار دینار برای هر ذرع زمین 
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بود، گرچه طبق نظر پیشنهاد دهنده در واقعیت ممکن بود 
متوسط قیمت فروش هر ذرع زمین رقمی بیش از این باشد 
و هزار دینار حداقل آن مبلغ متوسط در نظر گرفته شده بود. 
یعنی  غیرحکومتی  های  زمین  یا  ناس  به  متعلق  زمین های 
آن پانزده کرور ذرع زمین، از طرف دولت به فروش نمی رفت 
می شد  گرفته  شاهی  ده  آن  ذرع  هر  واگذاری  ازای  به  اما 
اگر کسی  برسد.  باروی جدید  به مصرف مخارج ساخت  که 
توانایی پرداخت این مبلغ را نداشت، می بایست آنچه را که 
نمی توانست پرداخت کند طبق قیمت، از زمینش کم کرده و 

به حکومت واگذار کند. 
     پانزده کرور ذرع زمین معادل هفت میلیون و پانصد هزار 
ذرع و هر ده شاهی معادل پانصد دینار است. ضرب این دو 
با  و  می دهد  دست  به  دینار  به  را  عایدی  مبلغ  میزان  عدد 
تقسیم آن بر ده هزار معادل تومانش به دست می آید؛ یعنی 

سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان.
     قسمت دّوم سند درباره چگونگی تأمین مصالح، کارگران 
و برآورد هزینۀ ساخت باروی جدید بر مبنای اندازۀ محیط 
پیشنهادی است. بر اساس این سند قسمتی از مصالح باروی 
جدید می توانست از مصالح باروی قدیمی تأمین شود. نیروی 
کاری که این بارو را می ساختند نیز از میان زندانیان و گدایان 
این طریق می توانستند آن ها را به کار  از  تن درست بود که 

واداشته و به آن ها مزد پرداخت کنند.12
     مهم ترین قسمت این سند اشاره به ساخت دوازده دروازه 
و  امام  دوازده  به  مردم  اعتقاد  اینکه  و  است  باروی شهر  در 
ساخت دوازده دروازه باعث ارادت مردم به شاه خواهد شد. 
از  تبّرک جستن  برای  دروازه  دوازده  با ساخت  موضوع  این 
در  سه گانه  دروازه های  به  اشاره  دارد.  تفاوت  امام  دوازده 
اهّمیت  نیز  میانی  دروازه های  بودن  باشکوه  و  بارو  ضلع  هر 
ایران را تأیید و تأثیر آن در  تقسیمات سه تایی در معماری 

شهرسازی و ساخت دروازه ها را بیان می کند.13
برای تأمین مخارج  باز راه دیگری  نیز  انتهای سند       در 
این صورت که طرح ریزی  به  پیشنهاد می شود؛  بارو  ساخت 
و تعیین دروازه ها و خیابان های مقابل آن ها پیش از تکمیل 
مرور  و  عبور  سبب  به  می شود  باعث  شهر  باروی  و  خندق 
مسافران این زمین ها ارزش پیدا کنند و افرادی خواهان خرید 
آن ها شوند. به این ترتیب حکومت از طریق تقسیم و فروش 
این زمین ها پیش از تکمیل باروی شهر می توانست قسمتی 

از هزینه ساخت آن را تأمین کند. 

متن سند دّوم
/ص1 از آثار عظیمه که منتج فواید کثیرۀ دولتی است احداث 
باب  این  در  تفصیلی  است.  دارالخالفه  توسعۀ  و  قلعۀ جدید 
امعان  و  دّقت  به  جاوید آیت  دولت  اّولیای  می شود،  عرض 

مالحظه فرمایند، اگر دالیل آن بی عیب و مبانیش قوی باشد 
و ناقضی ندارد، این خیال مکنون نماند و دولت علّیه از فواید 

آن محروم نگردد. 
     اینکه محاط قلعۀ حالیۀ دارالخالفه مشتمل بر هفت هزار 
و ششصد یا هفتصد باب خانه و در هر خانه ای14 چهار پنج 
خانوار نشسته و زمین قلعه به همه جهت زیاده از شش کرور 
ذرع زمین نیست از روی تحقیق است و معایب این از قبیل 
حقارت مقّر سلطنت و مفاسد غیرمشروعه و پیدا نشدن جای 
نشیمن به جهت واردین خارجه و منفعت نبردن دولت از این 
حالت هم مشّخص است. اگرچه اکثر خیاالت مقصور بر این 
شده است که این امر متدّرجاً به مرور ایّام صورت پذیر بشود 
ابتیاع زمین نمایند،  و مردم به صرافت خود اختیار محل و 
ولکن اینطورش به مالحظات چند، دور از طریقۀ صواب است: 
اّوالً صورت پذیرفتن این بنیاد همایون نهاد به حکم اعلیحضرت 
قوی شوکت همایون شاهنشاهی � خلّد الل ملکه � معلوم است 
که باعث چه قدر شهرت با منفعت و جاللت ابدی این دولت 
بیرون ها چگونه حالت  که  نمی دانند  مردم  چون  ثانیاً  است؛ 
حّمام  و  مسجد  و  بازار  از  کی  و  بکند  می تواند  پیدا  امنّیت 
شهر مستغنی خواهند شد، علی هذا چنان که باید به سطح 
غیرمتناهی پول نمی دهند؛ مگر یا چند نفر از صاحبان مکنت 
با وجودی که در شهر هم خانه داشته باشند به خیال این که 
اگر محل سکنی هم نشود باغ می توان کرد، حصاری می کشند 
سرش  زیر  را  اوضاعش  که  چند  خارکنی  و  یا خشت مال  و 
گذاشته بخوابد. ثالثاً هر چه مواظبت بشود باره معّین نشده 
نمی شود.  درست  باید  چنان که  هندسه  موافق  شهر  قسمت 
از  حافظ  که  خندق  و  بارو  و  برج  بدون  سلطنت  مقّر  رابعاً 
یا  نازل  زمین ها به قیمت  سیل باشد شکوهی ندارد. خامساً 

بی قیمت از دست می رود؛ به دولت منفعتی عاید نمی شود. 
امنای  مصلحت بینی  از  بعد  اگر  معروضه  دالیل  به  بنا 

مشورت خانه حکم بر اقدام چنین امر مبارک مسعود بشود. 
امر، امر اعلیحضرت اقدس همایون است.

/ص2 ])طغرای ثبتی([: ثبت کتابچۀ ... ... شد.15

تحلیل سند دّوم
در سند دّوم شخص پیشنهاد دهنده سعی در برشمردن فواید 
توسعۀ تهران و مجاب کردن ناصرالدین شاه در پذیرش آن 
تعداد  به  نگارنده  اصلی،  موضوع  به  پرداختن  از  پیش  دارد. 
و  هزار  هفت  را  آن  عدد  و  می کند  اشاره  تهران  خانه های 

ششصد یا هفتصد باب ذکر می کند. 
     در دورۀ حکومت ناصرالدین شاه اّولین آمار تهران در سال 
1269ق و توسط شخصی ناشناس تهیه شده است. در آمار 
ابنیه مشخص  سایر  و  دّکان ها  خانه ها،  تعداد  سال 1269ق 
شده است. طبق این آمار در آن زمان 7872 باب خانه در 

 :1368 اتحادیه،  و  )سعدوندیان  است.  داشته  وجود  تهران 
37( عددی که در این سند دربارۀ تعداد خانه ها بیان شده 
1269ق  سال  آمار  طبق  خانه ها  تعداد  با  اندکی  اختالف  با 
مطابقت می کند. این مسأله دّقت نظر نگارنده و وقوف آن بر 
آمار تهیه شده را می رساند. از طرفی دیگر استناد او به آمار در 
محاسبات مربوط به توسعه شهر تهران نیز حائز اهمیت است.

رفت،  آن  ذکر  نیز  دیگر  منابع  در  و  پیداست  که  طور  آن 
از شهر مستقر  به تدریج خارج  مردم  دلیل کوچکی شهر  به 
شده بودند و از نظر شخص پیشنهاد دهنده این امر معایبی 
داشت که از جملۀ آن کوچکی و حقارت مقر سلطنت و پیدا 
شدن مفاسد غیرمشروع و کم بودن مکان استقرار خارجیان 
افزایش  به روز جمعیتشان در تهران  بود که روز  تازه واردی 
اگر طرحی  پیشنهاد دهنده  نظر شخص  پیدا می کرد. طبق 
جا  کمبود  دلیل  به  نشود  گرفته  نظر  در  شهر  توسعۀ  برای 
خانه  و  می خرند  زمین  شهر  از  بیرون  به مرور  خود  مردم 
می سازند. پنج دلیل برای مجاب کردن شاه در اجرای طرح 
توسعه تهران بیان می شود: اّول آن که کوچک بودن شهری 
توسعه  و  می شود  سلطنت  حقارت  باعث  است  پایتخت  که 
و  باعث شهرت  شاه  ناصرالدین  به دست  آن  بزرگ شدن  و 
جدید  باروی  اگر  این که  دّوم  می شود.  او  حکومت  جاللت 
ساخته نشود مردم چون نمی دانند بیرون باروی قدیم، شهر 
چگونه توسعه پیدا خواهد کرد و بازار و مسجد و حمام کجا 
شکل می گیرد، حاضر نیستند برای خرید زمین در شهری که 

حدود آن مشخص نیست، پول بپردازند. 
     سّوم آن که با مشخص نبودن بارو، محدودۀ شهر معلوم 
چهارم  نمی گیرد.  شکل  درستی  هندسه  با  شهر  و  نیست 
به  ریختن سیل  از  آن  و خندق  باروی جدید  آن که ساخت 
شهر جلوگیری می کرد. پنجم آن که اگر باروی جدید ساخته 
خانه،  ساخت  ضرورِت  به  بنا  و  بوده  آزاد  زمین ها  نمی شد، 
مردم کم کم خودشان در این زمین ها خانه می ساختند. اما با 
شکل گیری شهر جدید و ساخت بارو پیرامون آن، قسمتی از 
زمین ها به دولت تعلّق می گرفت و دولت می توانست از طریق 

فروش آن ها کسب درآمد کند. 
مسائل  بارو  ساخت  دلیل  موارد  این  از  یک  هیچ  در       
دفاعی و امنّیتی شهر، آنچنان که گاهی در برخی تحقیقات 
اّدعا می شود بیان نشده است. ذکر این نکته نیز به جاست که 
در بند دّوم اشاره می شود اشخاص ثروتمند زمین های خارج 
را  آن  اطراف  و  کرده  شناسایی  را  خوب  موقعیت  با  و  شهر 
حصار کشیده و زیر سر گذاشته تا شهر به مرور ساخته شود 
می توانستند  آن ها  ترتیب  این  به  رود.  باالتر  زمین  قیمت  و 
بنابراین خرید و  از طریق فروش زمین در آینده سود برند. 
قصد  به  بلکه  نبوده،  سکونت  قصد  به  همیشه  زمین  فروش 
خود  همچنان که  است.  می شده  انجام  نیز  سرمایه گذاری 

حکومت نیز از فروش زمین ها منتفع می شده است.
     در پایان این سند شخص پیشنهاد دهنده گسترش شهر 
تهران را موکول به »بعد از مصلحت بینی امنای مشورت خانه« 
و حکم ناصرالدین شاه عنوان می کند. بنابراین این سند در 
زمانی که مشورت خانه برقرار بوده نگاشته شده است. مجلس 
می گفتند  هم  مشورت خانه  مجلس  آن  به  که  مصلحت خانه 
از  بود که یک سال پس  مناظم سیاسی جدید  نخستین  از 
تشکیل »شورای دولت« یعنی در سال 1276ق برپا گشت. 
از  مرّکب  محلّی  مصلحت خانۀ  نوعی  هم  والیات  برخی  در 
 )189:1356 ناطق،  و  )آدمیت  شد.  تأسیس  شهر  معتمدان 

و )مستوفی، 92:1388(
     مصلحت خانه از هیأتی بیست و پنج نفری تشکیل می شد 
با این اختیار که: »در اموری که متضّمن صالح دولت و ازدیاد 
اساسنامۀ  نماید.«  و گفتگو  آبادی مملکت می باشد، مشاوره 
آن مقرر می داشت: »عقالی مملکت و صاحب منصبان افکار 
تدبیر  خلق  امور  و صالح  مملکت  منافع  برای  آن چه  صائبه 
نموده باشند« در آن مجلس بیان نمایند. به عالوه »تکلیف 
اهالی آن مجلس است که آنچه را خود قابل دانند... مطرح 
نموده و در سر آن گفتگو نمایند« و حاصل آرای مجلس را به 
شورای دولت بفرستند تا در آنجا به انجام برسانند )آدمیت و 
ناطق، 1356: 189و190(. عمر دو سالۀ مجلس مصلحت خانه 

در 1278ق به سر آمد ) آدمیت و ناطق، 1356: 219(.
از سال  پیش  تهران سال ها  توسعۀ شهر  ایدۀ  بنابراین       
1284ق و در فاصله سال های 1276تا 1278ق به ناصرالدین 
تا  آن  اجرای  افتادن  تأخیر  به  علّت  بود.  پیشنهاد شده  شاه 

سال 1284ق معلوم نیست.

نتیجه
شخصی  سوی  از  الیحه  صورت  به  تهران  شهر  گسترش 
مجلس  برای  احتماالً  و  شده  پیشنهاد  شاه  ناصرالدین  به 
این  اینکه  به  با توجه  نیز فرستاده شده است.  مصلحت خانه 
این  بوده،  دایر  1278ق  تا   1276 سال های  بین  مجلس 
پیشنهاد در همین سال ها اتفاق افتاده و بنا به دالیلی نامعلوم 

اجرای آن تا سال 1284ق به تاخیر افتاده است. 
موارد  شهر  توسعۀ  در  طرح  بانی  سند  دو  این  طبق       
و  این مسائل شامل شکل  است.  نظر گرفته  را در  متعّددی 
اندازۀ شهر و قابلّیت توسعۀ زمین های اطراف آن بوده است. 
از  مسکونی  کاربری  شهر  توسعۀ  طرح  در  اسناد  این  طبق 
کاربری های غیرمسکونی تفکیک شده و با توجه به متوّسط 
مساحت هر خانه جمعیت ساکن در تهران تخمین زده شده 
و سپس با در نظر گرفتن قدرت خرید مردم اندازه های واقعی 

در نظر گرفته شده است.
شهر  توسعۀ  بانیان  کردند  روشن  همچنین  اسناد  این       
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37( عددی که در این سند دربارۀ تعداد خانه ها بیان شده 
1269ق  سال  آمار  طبق  خانه ها  تعداد  با  اندکی  اختالف  با 
مطابقت می کند. این مسأله دّقت نظر نگارنده و وقوف آن بر 
آمار تهیه شده را می رساند. از طرفی دیگر استناد او به آمار در 
محاسبات مربوط به توسعه شهر تهران نیز حائز اهمیت است.

رفت،  آن  ذکر  نیز  دیگر  منابع  در  و  پیداست  که  طور  آن 
از شهر مستقر  به تدریج خارج  مردم  دلیل کوچکی شهر  به 
شده بودند و از نظر شخص پیشنهاد دهنده این امر معایبی 
داشت که از جملۀ آن کوچکی و حقارت مقر سلطنت و پیدا 
شدن مفاسد غیرمشروع و کم بودن مکان استقرار خارجیان 
افزایش  به روز جمعیتشان در تهران  بود که روز  تازه واردی 
اگر طرحی  پیشنهاد دهنده  نظر شخص  پیدا می کرد. طبق 
جا  کمبود  دلیل  به  نشود  گرفته  نظر  در  شهر  توسعۀ  برای 
خانه  و  می خرند  زمین  شهر  از  بیرون  به مرور  خود  مردم 
می سازند. پنج دلیل برای مجاب کردن شاه در اجرای طرح 
توسعه تهران بیان می شود: اّول آن که کوچک بودن شهری 
توسعه  و  می شود  سلطنت  حقارت  باعث  است  پایتخت  که 
و  باعث شهرت  شاه  ناصرالدین  به دست  آن  بزرگ شدن  و 
جدید  باروی  اگر  این که  دّوم  می شود.  او  حکومت  جاللت 
ساخته نشود مردم چون نمی دانند بیرون باروی قدیم، شهر 
چگونه توسعه پیدا خواهد کرد و بازار و مسجد و حمام کجا 
شکل می گیرد، حاضر نیستند برای خرید زمین در شهری که 

حدود آن مشخص نیست، پول بپردازند. 
     سّوم آن که با مشخص نبودن بارو، محدودۀ شهر معلوم 
چهارم  نمی گیرد.  شکل  درستی  هندسه  با  شهر  و  نیست 
به  ریختن سیل  از  آن  و خندق  باروی جدید  آن که ساخت 
شهر جلوگیری می کرد. پنجم آن که اگر باروی جدید ساخته 
خانه،  ساخت  ضرورِت  به  بنا  و  بوده  آزاد  زمین ها  نمی شد، 
مردم کم کم خودشان در این زمین ها خانه می ساختند. اما با 
شکل گیری شهر جدید و ساخت بارو پیرامون آن، قسمتی از 
زمین ها به دولت تعلّق می گرفت و دولت می توانست از طریق 

فروش آن ها کسب درآمد کند. 
مسائل  بارو  ساخت  دلیل  موارد  این  از  یک  هیچ  در       
دفاعی و امنّیتی شهر، آنچنان که گاهی در برخی تحقیقات 
اّدعا می شود بیان نشده است. ذکر این نکته نیز به جاست که 
در بند دّوم اشاره می شود اشخاص ثروتمند زمین های خارج 
را  آن  اطراف  و  کرده  شناسایی  را  خوب  موقعیت  با  و  شهر 
حصار کشیده و زیر سر گذاشته تا شهر به مرور ساخته شود 
می توانستند  آن ها  ترتیب  این  به  رود.  باالتر  زمین  قیمت  و 
بنابراین خرید و  از طریق فروش زمین در آینده سود برند. 
قصد  به  بلکه  نبوده،  سکونت  قصد  به  همیشه  زمین  فروش 
خود  همچنان که  است.  می شده  انجام  نیز  سرمایه گذاری 
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در  باید  عمومی  کاربری های  که  بوده اند  آگاه  مسأله  این  بر 
موقعّیت های خاص استقرار یابند و از این جهت قیمت زمین 
آن ها متفاوت بوده است. بنابراین محتمل است که برای برخی 
کاربری ها همچون کاروانسرا و حّمام موقعیت های خاّصی در 
شهر نظر گرفته می شد و زمین آن ها بعداً به فروش می رفت.

برای قیمت زمین  این دو سند مرجع مهّمی  از سوی دیگر 
بورس بازی  می کنند  روشن  حّتی  و  هستند  سال ها  این  در 
زمین و سرمایه گذاری از طریق فروش زمین از همین سال ها 
رواج داشته است. این دو سند همچنین مرجع مهّمی برای 
واحد های اندازه گیری طول و مساحت در ابعاد بزرگ یعنی در 

مقیاس شهری در دوه ناصری به دست دادند.
     از آنجایی که ساخت باروی جدید سال ها طول می کشید 
هزینه ها  برآورد  مسأله  تهران  شهر  گسترش  برنامه  در  باید 
توسعۀ شهر  ایدۀ  بانی  تأمین آن ها محاسبه می شد.  نحوۀ  و 
بسیار دوراندیشانه پیشنهاد می دهد برای ساخت باروی جدید 
از سائالن و زندانیان استفاده کنند تا به این ترتیب هم تربیت 

شده و هم مزد دریافت کنند. 
این دو  از  نیز  تأّمل دیگری  قابل  این ها نکات  بر       عالوه 
سند مستفاد می شود. از جمله اثبات گمانه هایی که ساخت 
دوازده دروازۀ باروی ناصری را با دوازده امام شیعیان مرتبط 
دوازده  بود ساخت  قرار  که  این صورت  به  البّته  می دانست؛ 
برای  دست آویزی  امام  دوازده  به  مردم  اعتقاد  و  دروازه 
مشروعّیت بخشیدن به حکومت ناصرالدین شاه باشد. ضمن 
آنکه بار دیگر در این متن به صورت مستقیم اعتقاد معماران 

ایرانی به تقسیمات سه تایی به صورت واضح بیان شد.
باید یادآور شد اگرچه توسعۀ تهران در سال  پایان       در 
و مشّخص  نبوده  پیشنهادات  این  بر  کاماًل منطبق  1284ق 
نیست چه میزان از آن ها عملی شده است اما به هر حال متن 
این دو سند در آشنایی با طرز تفکر دربارۀ توسعۀ تهران و 

مسائل مرتبط با آن بسیار راهگشاست.

پا نوشت ها
در متن مجلۀ گنجینۀ اسناد این کلمه اعتمادالّدوله خوانده شده . 1

اس��ت که در خوانش مجّدد س��ند و از نظر نگارنده عمادالّدوله 
صحیح است.

اصل: الیحۀ. 2
در اینجا منظور از طغرا واحد شمارش سند است.. 3
س��یاق شیوه ای از نگارش اعداد است که برای ثبت ارقام نقدی . 4

)پ��ول( و ارقام جنس��ی )اوزان کاالها( توّس��ط تّجار، کس��به، 
دیوانیان، ممیزان و حساب رسان به کار می رفت.

ظاه��راً جملۀ اّول این س��ند بدون مقّدمه ش��روع ش��ده و این . 5
موضوع این احتمال را می رساند که ممکن است تعداد صفحات 
این س��ند بیش از این بوده باشد؛ اگرچه با اطمینان در این باره 

نمی توان صحبت کرد.
اصل: دوائزده. 6
اصل: دوائزده. 7
هر کرور معادل پانصد هزار یا نیم میلیون است.. 8
خالصجات به امالک متعلق به دولت یا پادشاه می گویند.. 9

منظور از درب خانه، دربار یا همان ارگ حکومتی است.. 10
هر شاهی معادل پنجاه دینار بوده است.. 11
در س��ندی به شماره 240/74069 موجود در سازمان اسناد و . 12

کتابخانه ملی ایران نیز به اس��تفاده از محبوسین نظمیه برای 
تعمیر دروازه های ش��هر تهران در زمان مظفرالدین شاه اشاره 

شده است.
عین السلطنه در خاطرات خود ذکر می کند معماران ایرانی جز . 13

عمارت سه قسمتی و تمامش در چیز دیگر را پسند نمی کنند. 
نک به: )عین السلطنه، 1374: 355(

اصل: خانۀ. 14
دو یا سه کلمه میانی این طغرا خوانده نشد.. 15

منابع
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چکيده
ــجدـ  مدرسه یکی از بناهای شاخص چندعملکردی در معماری ایران محسوب می شود که از ادغام  مس
ــی و نمازخانه ای شکل  گرفته است. شهر اصفهان همواره یکی از مراکز شاخص علمی و  کاربری آموزش
دینی در تاریخ پس از اسالم ایران بوده است و به همین جهت مسجدـ مدرسه های قابل توجهی در آن 
شکل گرفته  اند. یکی از نمونه های تکامل یافتۀ این گونه بناها در شهر اصفهان مسجدـ مدرسۀ رحیم خان 
محسوب می شود. بررسی مسجدـ مدرسۀ رحیم خان به عنوان یکی از انواع مسجدـ مدرسه های شاخص 
ــه های این شهر به ویژه  ــناخت هر چه بیش تر آن می تواند در معرفی مسجدـ مدرس ــهر اصفهان و ش ش
ــایانی کند. این پژوهش بر اساس اسناد توصیفی، تصویری و  ــه های دورۀ قاجار کمک ش مسجدـ مدرس
تاریخ شفاهی صورت گرفته است. پژوهش پیش روی بر آن است که با استفاده از داده های کتابخانه ای 
و میدانی به شناخت هرچه بیش تر مسجدـ مدرسه رحیم خان بپردازد و برای نخستین بار با استفاده از 
داده های موجود سیر تکامل و روند شکل گیری این بنا را بیان کند. با بررسی های صورت گرفته مشخص 
ــه های شهر اصفهان دارای عملکردهای  ــد مسجدـ مدرسۀ رحیم خان به عنوان یکی از مسجدـ مدرس ش
نمازخانه ای، آموزشی و خدماتی است که هر سه عرصۀ یادشده در تعامل کامل با یکدیگر و در یک پالن 
ــویی مطالعات صورت گرفته توانست تصویر روشنی از روند تکامل و چگونگی  واحد قرار گرفته اند. از س

شکل گیری بنا ارائه دهد. 

واژه  های کليدی 
مسجدـ  مدرسه ، مسجدـ  مدرسه رحیم خان، اسناد توصیفی، اسناد تصویری، تاریخ شفاهی.

ــاختار معماری  ــی س ــندۀ اول با عنوان تحلیل هندس ــد نویس ــی ارش 1. این مقاله برگرفته از پایان  نامه کارشناس
ــه  های شهر اصفهان با ارائه راهکارهای مرمتی مسجدـ مدرسه رحیم خان است که به راهنمایی دکتر  مسجدـ مدرس

نیما ولی  بیگ در دانشگاه هنر اصفهان به انجام رسیده است. 


