
نقشـة  از  بخشـى   :  1 تصويـر 
تاريخـى دورة مظفرالدين شـاه 
قاجـار (1275 تـا 125). طراح: 
روانشـاد اردشـير زارع، 1322. 

محل نگهدارى : بنياد نيشابور.
Pic 1: A part of map drawn 
in Mozafaredin Shah Qa-
jar period (1896 to 1907) 
by Ardeshir Zare in 1905 
is now being preserved in 
Neishabour Foundation.
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آشنايي با كهن سالترين نقشةفني تهران

گفتگو با دكتر فريدون جنيدي، سرپرست بنياد نيشابور

درآمد
اول بار كه خبر وجود چنين سـندى را شـنيدم، شوقى شگرف 
در وجودم پديد آمد؛ كشف هر سند تازه از تاريخ اين سرزمين، 
گامى در راه شناخت عميق تر خود است. اسناد تاريخى با زبانى 
رمزآلود با ما سخن مى گويند. نخستين نقشه تهران سندى است 
براى تفسـير درست و رمزگشايى از چرايى بسيارى ويژگى هاى 
تهران. خصوصياتى كه معماران و شهرسازان براى بدست آوردن 
و اتكا به ارزش هاى تاريخى آنها براى طرح اندازى هاى نوين خود، 

بسيار محتاج آن هستند.
اگر جامـى زرين با وزن سـنگينى از زير خاك بيـرون مى آمد، 
اگرچـه نمى توان ارزش هاى تاريخـى آن را رد كرد، اما به قرينه 
ارزش مادى خود و قابليت سـوژه شدن براى عتيقه بازان، حتمًا 
رسانه ها را مسحور خويش مى كرد. اما سندى پرارج كه حكايت 
از نظام مالكيت، تقسـيم تاريخى اراضى تهران، مكان عناصرى 
كه امروز نشـانى از آنها نيست، راه ها و مسيرهايى كه مهمترين 
حامل هاى حافظه تاريخى شهروندان تهران هستند و ده ها نكته 
نغـز ديگر، در محاق اسـت. بر دانايان و مديران خردمند شـهر 
و جامعه اسـت كه همت كنند و اسـنادى كه سرگذشت همه ما 
در آن اسـت را پاس دارند و در نشـر، ترويج و تفسـير رموز آن 
بكوشـند تا فرزندان اين سرزمين به مدد اسـناد وثيق، خود را 

بهتر بازيابند.
سيد امير منصورى

بنياد نيشـابور (سـازمان پژوهش فرهنـگ ايران) با مديريـت دكتر «فريدون 
جنيدي» بر آن اسـت تا به رونمايي و معرفي كهن ترين نقشـه  فني و مهندسـي 

تهران قديم بپردازد.
اين نقشه  تاريخي كه در دورة مظفرالدين شاه قاجار (1275 تا 1285)، به دست 
روانشـاد «اردشير زارع» كشيده شده و در سال 1322 هجري قمري پايان يافته، 

اينك در گنجينة بنياد نيشابور نگهداري مي شود.
گمنامي چنين سندي ارزشمند ما را بر آن داشته تا در اين گفتگو، به غبارروبي 

از چهرة پيرترين نقشة پر رنگ و نگار شهر تهران بپردازيم.
اسـتاد فريدون جنيدي، بنيانگذار و سرپرسـت بنياد نيشابور، شاهنامه پژوه و 
اسـتاد فرهنگ و زبان هاي باستاني كه عمر خود را وقف كوشش و پژوهش در راه 
خودباوري ايرانيان و آشـنايي جوانان با شـاهنامه فردوسي و آموزه هاي فرهنگي 
ايراني سـاخته، در اين گفتگو ما را با زواياي پيدا و پنهان اين نقشه  شگفت انگيز 

آشنا مي سازد :
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دكتر جنيدي! مي دانيم كه شما سال ها با سرپرستي مؤسسة پژوهشي بنياد نيشابور، به 
پژوهش در فرهنگ ايران مي پردازيد. خواهش مي كنم براي آغاز گفتگو و پيش از پرداختن 

به بحث نقشه، دربارة بنياد نيشابور توضيح كوتاهي دهيد.
اين بنياد را در سال 1358 با انتشار برنامه اي تشكيل دادم و در يك اتاق كوچك روبروي 
دانشگاه تهران كار بزرگ خويش را آغاز كرديم و در سال 1368، روانشاد مهندس كيخسرو 
زارع مدير كل پيشين ساختمان و تأسيسات دانشگاه تهران، كه آثار بسياري از او در تهران 
بر جاي مانده است، دفتر كار خود را كه بر روي تنها قطعة باقيمانده از زمين بزرگ اردشير 
ــده بود، براي اراية كار به بنياد نيشابور داد، و اين بنياد اكنون در شمال دانشگاه  زارع بنا ش

تهران، خيابان جالليه به كار بزرگ خويش ادامه مي دهد.

در ادامه، خواهشمندم دربارةقدمت و تاريخ نگارش نقشه اي كه دربارةآن گفتگو خواهيم 
كرد، براي ما توضيح دهيد.

روانشاد اردشير زارع كه يكي از برترين شخصيت هاي ايراني در دوران قاجار بود، به هنگام 
مظفرالدين شاه قاجار زمين بزرگي در شمال غرب تهران ناصري براي تجارتخانةجمشيديان 
ــاختمان هاي كهن اين  ــيدآباد» را بر آن نهاد، وكليةس خريد و آن را آباد كرد، و نام «جمش
مجموعه همه بر دست وي ساخته شد، و يكي از برترين كارها ساختن استخر جمشيدآباد 
ــاخت و نظارت كرد، و  ــد متر مربع آن را س ــود در اندازة60×40 يا دوهزار و چهارس ــه خ ك
ــه اي فراگير ديد،  چون براي فروش برخي از بخش هاي آن زمين، خود را ناگزير از تهيةنقش
ــي كه تازه به ايران آمده بود از شخصي آلماني بنام «شوبرت» به بهاي  يك تئودوليت روس
دويست و چهل و سه تومان خريد. (اين تئودوليت همراه با ميرها و سه پايه ها هنوز در بنياد 

نيشابور نگاهداري مي شود) بگفتار خودش در خاطرات چاپ نشد ه اش بنگريم : 
ــاگرد ايشان، با  ــدم ش ــتم خودم هم ش " ... آقاي ميرزا عبدالرزاق خان مهندس را برداش
يكي دو نفر شاگرد مهندسي رفتيم، تمام اراضي را نقشه برداري كرده و در ضمن خودم هم 
ــتگاه دوربين مهندسي را از يك نفر  ــه برداري و زاويه گيري را ياد گرفتم و بعد يك دس نقش
ــت و چهل و سه تومان خريدم. ديگر حاال هركجا  ــوبرت نام مهندس آلماني بمبلغ دويس ش
ــه برداري مي كنم. پس از اينكه تكليف جاري شدن آب جمشيدآباد  مي خواهم، خودم نقش
معلوم شد خودم تمام اراضي اميرآباد و جمشيدآباد را نقشه كشيده، قطعه قطعه خيابان بندي 
كردم و براي هر ناحيه اسمي معين كردم ... " (روية46، خاطرات اردشير زارع، دفتر دوم).

ــت،  ــمال غرب تهران نهاد، هنوز روان اس ــاد بر خيابان هاي ش برخي نام ها كه آن روانش
ــيندخت، نصرت،  ــزاده اش كردند)، اميرآباد، كوچه س ــيدآباد (كه بنام جمال همچون جمش

فرصت، ...
اين نقشه در سال 1322 قمري كشيده شد كه امسال يكسد و بيست و يكمين سال را 

بر خود مي گذراند.

ــين، به خاطرات منتشر نشدةروانشاد اردشير زارع اشاره  استاد! در پاسخ به پرسش پيش
ــما  ــتر توضيح دهيد و اينكه آيا ش كرديد. لطفاً در صورت امكان پيرامون اين خاطرات بيش

تصميم به انتشار اين خاطرات داريد؟
ــخصيت بزرگ هنگام قاجار (دكتر مصدق،  ــاد اردشير زارع كه من وي را با سه ش روانش
ــتة مقايسه مي دانم، در زمان زندگي خويش بگونه اي  اميركبير و قائم مقام فراهاني) شايس
ملي و نه وابسته به دولت، كارهاي بزرگي در زمينة خدمت به ايران انجام داده است كه همه 
را در خاطرات خويش منعكس كرده است كه مجموعة بزرگي را دربرمي گيرد. و از آن ميان 
يكي از كارهاي او فراهم آوردن همين نقشه است، كه پنج سطر از اين خاطرات شگفت وي 
ــاه تا فروردين ماه 1318 را  ــت، از ديدگاه زماني نيز از هنگام ناصرالدين ش را دربرگرفته اس

دربردارد، و اميدوارم كه بتوانيم آن را در آينده اي نزديك به چاپ برسانيم.

ــه، بجز از پيشينة تاريخي، داراي ويژگي هاي منحصر به فردي  چنانكه فرموديد اين نقش
نيز هست كه آن را از ديگر نقشه هاي قديمي پيش و پس از خود نيز جدا مي سازد. به ويژه 
ــبت به زمان تهية نقشه، بسيار خالقانه و شگفت انگيز مي نمايد. از  آنكه اين خصوصيات نس

شما خواهشمنديم چند نمونه از اين ويژگي ها را توضيح دهيد.
ــت، و نقشه هاي ديگر كه  ــه مورد گفتگو يك كار كامًال مهندسي اس ــت اينكه نقش نخس
ــيده شده است به گفتة امروز، گونه اي  ــت مهندس الممالك كش در دارالخالفه تهران بر دس

كروكي با دست كشيده است، و اندازه ها و زوايا در آن دقيق نيستند.
ــت گروهي حقوق بگير، در طي ساليان كشيده شده  ــين بر دس ــة پيش ديگر اينكه نقش
است، اما اين نقشه به گونة كامًال افتخاري بر دست يك ايراني كه خودش را در كشور خود، 

مسئول مي شناخته كشيده شده، و گسترش تهران را به سوي شميران نشان مي دهد.

ــت و احساس مسئوليت آن بزرگمرد ايراني را نشان مي دهد، اين است  آنچه كه مهم اس
كه بهاي زمين در آن هنگام به گفتة خود اردشير زارع متر مربعي چهار قران ارزش داشته 
و خريد اين دوربين به بهاي دويست و چهل و سه تومان، در زمان خود برابر با بهاي 608 

متر زمين بوده است.
ــاحت در همان خيابان بسنجيم، روشن مي شود كه  اكنون اگر بهاي زميني را با اين مس
آن روانشاد، در زمان خود چه بهاي گزافي براي تهيةآن، داده است. تنها براي فراهم آوردن 

يك نقشة درست از تهران!
در گسترة اين گسترش چند منظرةبسيار زيبا (به گونه اي كه امروز مينياتورش مي نامند) 
ــده است كه در اندازه نمي گنجد. از جمله منظرة درختان آتشكدة پونك، قلعه  نگارگري ش
ــي  ــزاى داخلي آن را نيز با همين گونه نقاش ــي هرچه تمام تر اج ــان كه با زيباي ــن خ حس
ــيار زيبا و رويايي در آن حدود. نقشة  ــيده است. امامزاده ونك و يكي دو ساختمان بس كش
ــد، از ميدان توپخانه و الله زار، تا پايان در  ــكه هايي كه روي ريل حركت مي كردن گذر كالس
ــخص است. كوچه هايي از تهران قاجاريه هنوز در تهران وجود دارند، اگرچه نام آنها  آن مش
ــق و باروي شمالي و غربي شهر تهران و  ــده است. ميدان توپخانه و ميدان مش دگرگون ش

دروازه هاي آن همه نام هاي باستاني خيابان ها و محله هاي شهري و بيرون شهر ...
در نقشه اي كه مهندس الممالك چند سال پيشتر از اين نقشه كشيده بود، كنار ساختمان 
سفارت انگليس نوشته اند : چون اجزاي سفارت بما اجازة ورود و نقشه كشي را ندادند، لذا از 
آن صرفنظر كرديم. اما در نقشةميرزا اردشير نقشة هوايي ساختمان سفارت نيز كشيده شده 
است، زيرا كه او با يكي از باغبانان سفارت آشنايي داشت و به ياري او نقشة آنجا را كشيد.

ــت. مثًال خياباني كه حشمت الدوله  ــياري از نامگذاري ها در اين نقشه آمده اس دليل بس
ناميده مي شد (امروز نمي دانم نام آن چيست)، از كنار باغ حشمت الدوله مي گذشته است. 
و خيابان ايتالياي امروز كه دنبالة همان نصرت است، و در زمان احداث دانشگاه آن را قطع 
ــرقي آن بنام خيابان  ــرقي آن را ايتاليا نام نهادند. جاده اي در جنوب ش ــوي ش كردند و س

چلواربافي است كه نشان از وجود يك كارخانة پارچه بافي در خود دارد.
ــرآباد» مي خواندند، در  ــر» رئيس پليس اروپايي قاجاريه كه مردم آن را «فيش باغ «فيش
اين نقشه پيداست كه از آن با نام «پيشر» ياد كرده است، زيرا كه زرتشتيان يزد «ف» را با 
آواي «پ» بر زبان مي آورند. چنانكه فردوسي را «پردوسي» مي ناميدند... و با آنكه در زمان 
ــه خياباني پيرامون باغ نبود، جايگاه آن در نقشه كامًال درست و اندازه گيري  ــيدن نقش كش

شده است.
ــتوفي الممالك (كسي كه در تاريخ ايران با  ــتاي يوسف آباد را كه ميرزا يوسف مس روس
خوشنامي از وي ياد مي شود) در بر دارد و در راستاي خياباني كه به نام او مستوفي خوانده 
ــود، و  ــيا ديده مي ش ــرازيري چندين آس ــود (و امروز نام آن را عوض كرده اند) در س مي ش
بيمارستاني كه امروز بنام 501 ارتش خوانده مي شود، بدان هنگام بيمارستان وزيرنظام بوده 
است، و اين نشان مي دهد كه در  آن هنگام سلطنت غير ايرانيان قاجار، كساني بوده اند كه 

در انديشةمردمان دردمند باشند!
ــمال تهران كه محصور بوده است، با رنگ آبي آسماني نشان  بخش هايي از زمين هاي ش
ــخصه هاي زمين از ديدگاه خاك بودن، سنگالخ بودن،  ــد، و زمين هاي آزاد را با مش داده ش

كم سنگ بودن همه را مشخص كرده است.

گسترة جغرافيايي اين نقشه چه بخش هايي از تهران را دربرمي گيرد؟ و تمركز اصلي آن 
شامل چه بخش هايي از شهر است؟

ــپه مي ناميدند، و امروز امام خميني نام  ــوي جنوب پايين تر از خياباني كه آن را س از س
دارد، بسوي غرب بيرون از بارو، تا پايان باغشاه، تا حدود خيابان نواب، از شمال، شمال شهر، 
باروها و بيرون دروازه، باغ جالليه (دانشگاه تهران) بسوي شمال تا شميران و ونك از شرق، 

خيابان الله زار و سعدي امروز، تا بارو بسوي شمال.
خيابان  جادة قديم شميران كه امروز شريعتي اش مي نامند، و جادةجديد شميران پهلوي 
سابق (كه امروز وليعصر خوانده مي شود.)، بدانزمان وجود نداشت، اما زمين ها و ساختمان ها 
ــت، و مركز آن تقريباً، جمشيدآباد و باغ جالليه  و خيابان هاي قديم تهران در آن نمايان اس

است كه امروز جايگاه دانشگاه تهران است.

ــه اي از تاريخ و جامعه  روزگار  ــه تا به چه اندازه مي توان آيين ــما در اين نقش به گمان ش
قاجاريه را نيز در دست داشت؟

بسياري از رويدادهاي تاريخي در اين نقشه نمايان است، چنانكه بخش بزرگي از زمين هاي 
ــيديان را فرمانفرما خريد، و فرمانفرما براي آبادي آن  ــيد آباد و تجارتخانةجمش غرب جمش
ــاه (حر امروز) سردرآورد، و  كاريزي در زمين برآورد، كه «َهَرنِج» آن پايين تر از ميدان باغش
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Discovering every new document in the his-
tory of this homeland will lead us to a profound-
er self cognition. Historical documents are in a 
mystic language. The earliest map of Tehran is 
a proving document that can interpret Tehran’s 
characteristics which are so highly demanded 
for architects and urban designers, since they 
rely on historic values to invest in their designs. 
This map is a valuable document that contains 
property system, historic division of Tehran 
lands, the place of elements that are not in 
existence any more, the roads and paths that 
participate in creating and reminding the public 
memory and dozens of other points.

Neishabour Foundation (Iranian Culture 
Research Organization) directed by Dr. Fer-
eydoon Joneydi – founder and director of the 
foundation, researcher of Shah Nameh and an-
cient culture and language professor who has 
devoted his life to enhance self confidence in 
Iranian people and introduce the Shah Nameh 
and its Iranian cultural lessons to younger gen-
erations – is planning on unveiling the eldest 
technical map of Tehran. This map which has 
been completed in the time of Mozafaredin 
Shah Qajar (1896 to 1907) by Ardeshir Zare 
in 1905 is now being preserved in Neishabour 
Foundation. Ardeshir Zare was one the well 
known men who bought a vast land in north-
west of Tehran for Jamshidian trading firm and 
gradually completed multiple constructions in 
this land which was eventually named Jamshid 
Abad. One of his foremost works was the con-
struction of 40*60 meters which is about 2400 
cubic meters. He purchased a Russian theodo-
lite for preparing a comprehensive map to sell 
some portions of the land. Some of the names 
he put for the northwest streets of Tehran such 
as jamshid Abad, Amir Abad, Sindokht, Nosrat, 
Forsat and etc are still used.

This map is distinguishable among its historic 
and modern peers not only for having a historic 
background, but also offering some unique 
features which are so creative and amazing for 
the time when it was being prepared. Firstly, 
it is acknowledged as an engineering map in 
contrary to the previous ones which had been 
provided by the government’s engineers which 
were drawn by hand and didn’t offer accuracy 
in dimensions and angles. Secondly, it is an 
honorary map which has been provided by a 
loyal Iranian who took himself responsible for 
his country unlike the previous ones that has 
been provided by salaried employers in years. 
This map also shows the city development to-
ward Shemiran.

Having this map Introduced to the research-
ers, new achievements will be expected in 
studies of Tehran. Dr. Fereydoon Joneydi be-
lieves that this document is to be preserved in 
a museum for both being introduced as a dra-
matic case to people and as a valuable docu-
ment for students and professors.

An interview with Professor Fereydoon Joneydi, Director of Neishabour Foundation

تصويـر 2 : نقشـه اى از تهران 
كه در سال 1323 خورشيدى 
بر دست سرهنگ رضا عصارى 
با اجازه سـتاد ارتش و وزارت 
فرهنـگ و شـهردارى تهران 
تهيه شـده است. مقايسه اين 
نقشه با نقشه اردشير زارع كه 
نزديك به نيم سده پيش از آن 
كشيده شده است، اهميت كار 
را برجسـته تر مى كند. مأخذ : 
 .(1381) محسـن.  معتمـدى، 
جغرافيـاى تاريخـى تهـران، 
تهران : مركز نشر دانشگاهى.
Pic2. A map of Tehran 
prepared by colonel Reza 
Assari in 1944 with per-
mission of Army Head-
quarters and the Ministry 
of Culture and the Tehran 
Municipality. Comparing 
this map with the Ardeshir 
Zarea`s which was drawn 
nearly half a century be-
fore, is highlighting impor-
tance of the task. Source: 
Motamedi, M. (2002). 
Historical Geography of 
Tehran, Tehran: Markaz-e 
nashr-e daneshgahi.

ــاه كه در شمال شرق  ــال ها آنرا بنام «قنات فرمانفرما» مي خواندند، كه پس از قنات ش تا س
شهرباني كل كشور مورد بهره برداري بود، اهالي غرب تهران از آن قنات آب مي گرفتند.

محمدعلي شاه در بخشي از همان زمين هاي فرمانفرما، باغ و كاخي بنام باغشاه ساخت كه 
در همان باغ بسي از مشروطه خواهان را بدار كشيدند، و تا آنجا كه من مي دانم نقشه اي از آن 
كاخ در دست نيست، و در اين نقشه جايگاه كاخ و باغ، و نقشه هوايي آن كاخ ديده مي شود       ـ 
چنانكه در شمال آن، باغ فرمانفرما نيز ديده مي شود. در بخشي از زميني كه امروز دبيرستان 

انوشيروان دادگر قرار دارد، جايگاه گورستان وبائيان سال 1312 (قمري) روشن است.
ــوي ميرزا ملكم  در محلي كه امروز خيابان ارفع قرار دارد، دو بخش زمين كنار هم از س
خان و ارفع الدوله، كه هر دو عضو يك دستگاه سياسي ـ فرهنگي جهاني بودند، و پيوستگي 

آنها از روي پيوستگي زمينشان نيز پيداست.

به عنوان آخرين پرسش، و ضمن سپاسگزاري از اينكه وقت ارزشمندتان را در اختيار ما 
قرار داديد؛ با توجه به توضيحاتي كه فرموديد، آشنايي بسياري از پژوهشگران با اين نقشه، 
ــود. فكر نمي كنيد كه بايستي  ــي خواهد گش دريچه اي تازه  را به روي مطالعات تهران شناس
اين نقشه در جايگاه بزرگتري براي مطالعة جغرافي دانان، استادان و دانشجويان شهرسازي 

و نقشه برداري و مهندسي عرضه شود؟
ــت، در شمال دانشگاه  ــابور اس ــت همين مكان كوچك بنياد نيش آنچه كه در توان ماس
ــير زارع خريد، و تا زنده بود سند آنرا نمي دادند. و  ــاد اردش تهران، بر روي زميني كه روانش

پس از مرگ او زمين به فرزندانش رسيد.
ــه اي (موزه) بزرگ  ــه در گنجين ــتي اين نقش ــم كه بايس البته بنده هم چنين مي انديش
ــد، تا هم به عنوان يك پديدة شگفت نقشه كشي سدة پيش به بينندگان  ــته باش جاي داش
عرضه شود، و هم استادان و دانشجويان رشته هاي ياد شده از آن بهره ببرند. بايستي چنين 

موسسات خواهان آن باشند!

The Eldest Technical Map of Tehran
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