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سـال نهم، شماره 18، پاییز و زمستان  1399
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

عكــس روی جلـــد: عباس ظــهیری فــرد                                   ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)گنبدخانة نظام الملك، مسجد جامع اصـفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتــر ایرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــیار دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
دكتـــر غالمحســـین معماریـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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بهبود كارآیی شیوه آموزش تاریخ معماری
علی محمد رنجبر كرمانی

خوانش منظر شهراشرف البالد در دورۀ صفوی و نسبت آن با مجموعه باغ های صفوی
سمیرا منصوری رودكلی / عیسی اسفنجاری / هما ایرانی بهبهانی

بناهای تاریخی به مثابۀ مدرسه طراحی معماری: فهم رابطۀ استادكاران معمار معاصر 
اصفهان با بناهای تاریخی شهر

هادی صفایی پور
شناسایی گونه های سقف هاي تیر چوبي تخت در خانه هاي تاریخي شیراز

محمد حسن طالبیان / افسانه سلطانی
قدمگاه امام علی)ع(؛ در جست وجوی تربت خانۀ ایلخانی كاشان

محمد مشهدی نوش آبادی / حمیدرضا جیحانی
تبیین كیفیت مناظر صوتی سراهای بازار تبریز بر اساس ارزیابی های عینی و ذهنی

عباس غفاری / مرتضی میرغالمی / بیتا شفائی
سیر تحول ابنیۀ هم جوار با میدان ارگ اراک، از زمان ساخت در عصر قاجار تا به امروز

نیما دیماری / معصومه سادات میركمال
ارتقا سطح ادراک عمومی معماری با استفاده از آموزش معماری به نوجوانان )مطالعه 

موردی: یک تجربه آموزشی كوتاه مدت در دبیرستان های دامغان(
مسعود ناری قمی / سپیده مالیری / سجاد دامیار

خاستگاه و تحول نقش مایۀ شاخ فراوانی )كورنوكوپیا( در هنر و معماری عصر قاجار
حسن عزیزی / علیرضا بهارلو

معرفت ضمنی و گونه های آن در معماری بر اساس اندیشۀ هری كالینز
امید شمس / مهرداد قیومی بیدهندی

بازخوانی نقشۀ تاریخی نهر انتقال آب كرج
ذات اهلل نیك زاد

معانی لفظ معماری: جستجویی با اتكا بر آموزه های مبحث الفاظ علم اصول فقه
محمد غالمعلی فالح

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 215-233

تاریخ دریافت: 1399/06/30          تاریخ پذیرش: 1399/12/28

بازخوانی نقشۀ تاریخی نهر انتقال آب كرج

ذات اهلل نیك زاد*

چكیده
پس از اینكه تهران برای پایتختی برگزیده شد، با افزایش جمعیت، تأمین آب یكی از اقدامات ضروری بود. عالوه 
بر كشیدن قنواتی كه به آب شرب ساكنان اختصاص داشت، راه های دیگری مانند انتقال آب از كوهپایه های البرز 
می توانست كمبود آب شرب شهر را تأمین كند. نقشه هایی كه مبنای این تحقیق قرار گرفته، سندی است كه داللت بر 
همین اقدام مهندسی دارد؛ یعنی انتقال آب با كشیدن نهر از رودخانة كرج به شهر تهران. نقشه ها كه در كاخ گلستان و 
وزارت خارجه نگهداری می شود، رنگی است و بر روی آن اطالعاتی دربارۀ نحوۀ احداث نهر درج شده است، اما بدون 
ذكر عنوان، تاریخ، نام نقشه نگار و موضع دقیق است. پرسش پژوهش این است كه در بازخوانی نقشه ها چه نكات 
تاریخی و مهندسی قابل عرضه وجود دارد و دیگر اینكه اسناد مذكور به چه مناسبتی تهیه شده و كدام رویداد معماری 
و شهری تاریخی را بیان می دارد؟ روش این پژوهش توصیفی تاریخی است؛ ازاین روی كه تأكید بر یك سند تاریخی 
است و اقدامی در گذشته )روزگار قاجاریه( را روایت می كند. عالوه بر این، سندپژوهی محسوب می شود؛ زیرا بازخوانی 
سندی تصویری اساس كار پژوهش قرار گرفته است. هدف از پژوهش، بازخوانی و نمایاندن نقشة یادشده به عنوان سند 
تاریخ مهندسی و روشن كردن گوشه ای از تاریخ تهران روزگار قاجاری است. نتیجة پژوهش نشان داد به سبب كم شدن 
مقدار آب دهی، تعمیر نهر در دستور كار قرار گرفت و احتمااًل نقشه هایی برای مرمت نهر كرج در حدود 1267ق به دست 
یكی از مهندسان دربار قاجار، در اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه، هم زمان با صدارت امیركبیر تهیه شد. انتقال آب كرج به 

تهران، شش سال پیش تر، به  دستور محمدشاه و در روزگار صدارت حاج میرزا آقاسی عملی شده بود.

كلیدواژه ها: 
نقشة تاریخی، قاجاریه، انتقال آب كرج، تعمیر نهر، كاخ گلستان.

z.nikzad@richt.ir ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری *
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پرسش های پژوهش
1. چه نكات تاریخی و مهندسی در نقشه های تاریخی انتقال آب كرج به تهران قابل بازخوانی است؟

2. نقشه ها به چه مناسبت تهیه و ترسیم شده اند؟

مقدمه
موضوع محوری این پژوهش، سه فقره نقشة رنگِی دست نگار است كه در كاخ گلستان نگهداری می شود و در آن 
مشخصات فنی نهر انتقال آب ترسیم شده است. با توجه به اینكه تابه حال این اسناد منتشر نشده، در قدم نخست، معرفی 
و بازخوانی نقشه ها در زمرۀ اسناد تاریخی مهندسی ایران مورد نظر است. هرچند نقشه ها به طور كلی به نهر كرج مربوط 
می شود، فاقد شناسنامه، تاریخ و نام نقشه نگار و از این قبیل اطالعات است؛ بنابراین روشن كردن این دست اطالعات 
در قدم بعدی پیگیری می شود. پژوهش به روش توصیفی تاریخی انجام می شود؛ زیرا اسناد تاریخی ای مورد نظر است كه 
رویدادی در گذشته را روایت می كند. در پیشبرد تحقیق، عالوه بر بازخوانی زوایای آشكار و پنهان سند، به كتب تاریخی 
و تحقیقات جدید مراجعه می شود. تأمین آب تهران همچون دیگر شهرها، به  طرق گوناگونی مانند حفر قنوات و كشیدن 
جوی و نهر از چشمه سارها و سرشاخة رودها در طول روزگار قاجاریه مورد توجه دولت ها بوده است. با وجود این اشارات 
مكتوب، كمتر اسناد تصویری و به ویژه نقشه در دست است كه به طور فنی بتوان از این اقدامات عمران و آبادانِی تاریخی 
آگاهی حاصل كرد. با این وصف، هدف از این پژوهش، بازخوانی سندی دست اول در حوزۀ تاریخ مهندسی ایران و 

روشن كردن ماهیت آن است.

1. پیشینۀ پژوهش
این نقشه ها برای نخستین بار منتشر می شود؛ بنابراین به طور اختصاصی، مطلبی دربارۀ سند مذكور وجود ندارد. چاپ 
نقشه های تاریخی ای كه در بایگانی ها نگهداری می شود، در دهه های اخیر صورت جدی تری به  خود گرفته است. 
مجموعه نقشه های چاپ شدۀ تهران قدیم در مؤسسة سحاب )مؤسسة جغرافیایی و كارتوگرافی سحاب 1363(، اسناد 
تصویری شهرهای ایران همراه با توضیح و مكان نگاری اماكن هر شهر )مهریار و دیگران 1378(، نقشه های كالت 
)شیرازیان 1396(  تهران  تاریخی  نقشه های  تهران نگاری مختص مجموعه  و  دیگران 1391(  و  )نظرآهاری  نادری 
نمونه هایی است كه می توان اشاره كرد. مقاله های مستقلی نیز با موضوع نقشه های تاریخی شهرها و سرزمین ایران، 
عمدتاً در مجلة اثر چاپ شده است، اما آنچه به آب مربوط می شود، یكی نقشه های منابع آب كالت نادری و كتابچة 
منضم بدان است كه به تفصیل سرچشمه و شاخه های رودها و اراضی و آبادی های سر راه را نشان می دهد )حمیدی نیا 
1395، 61ـ74( و دیگری، نقشة آب كارون را می توان نام برد كه شاخه های رودخانه و اراضی مشروب از رودخانه در آن 

معلوم شده است )كریمیان سردشتی 1396، 69ـ82(.

2. یافته های پژوهش
2. 1. توصیف صوری برگۀ نقشه ها

دو برگ از نقشه ها رنگِی دست نگار است كه اصل آن در مركز اسناد كاخ گلستان نگهداری می شود. نقشة اول به 
 شمارۀ جدید 405، شمارۀ قدیم 40 ثبت شده و اندازۀ آن 19×105 سانتی متر است. نقشة دوم به  شمارۀ جدید 406، 
شمارۀ قدیم 40 ثبت شده و اندازۀ آن 19×100 سانتی متر است )مركز اسناد كاخ گلستان(. نقشة سوم كه در آرشیو 
وزارت امور خارجه نگهداری می شود، به  شمارۀ C,R-669 ثبت شده و اندازۀ آن 18/5×102/5 سانتی متر است. این 
نقشه در مجموعه نقشه های وزارت خارجه در اندازۀ كوچك و بدون توضیحی چاپ شده است )دامن پاك جامی و 
دیگران 1395، 215(. زمینة نقشه ها به رنگ نخودی و بر روی پارچه است. خطوط با رنگ های سیاه و خاكستری، 
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آبی، سرخ، زرد و برخی طیف های كم رنگ دیگر رنگ آمیزی شده است. نوشته ها به  خط نستعلیق و شكسته تحریر 
شده است. دورتادور نقشه ها با دو خط، یكی نازك و یكی كلفت، قاب شده است. هر نقشه دو تكه است كه در میانه 
از عرض به هم چسبانیده شده اند. ابتدای سمت چپ، میان و انتهای سمت راست پاییِن نقشة دویم را با ُمهر آبی رنگ 
با نقش دو دایرۀ متحدالمركز ممهور كرده اند. در مركز مهر سمت راست، نشان شیر و خورشید و زیر آن واژۀ »وزارت 
]...[« و دورتادور »]...[ اسناد دولتی سنة 1328« نوشته شده است. نوشته های مهر سمت چپ خوانا نیست. جهت نما 
در گوشة پایین سمت چِپ نقشة اول به  شكل تیِر پیكان به این نحو كه جنوب باال و شمال پایین قرار دارد، با زاویة 
حدود 45 درجه كشیده شده است. خط مقیاس در موضِع سمت راست جهت نما به  ذرع1 كشیده شده است. اما نقشة 

سوم مشخصات ویژه ای ندارد جز اینكه نوشته هایی در ابتدا و انتها و حاشیة پایین خطوط و عوارض درج كرده اند.
2. 2. بازخوانی نقشه ها

نقشه ها امتداد یك نهر را نشان می دهد كه با اتصال به  هم كامل می شود. نهر مصنوِع مذكور از جایی در گوشة باالیی 
سمت راست رودخانه به سان شاخه ای جدا می شود و الینقطع تا انتهای نقشة دوم امتداد می یابد.

2. 2. 1. شرح و بازخوانی نقشۀ اول
رودخانه در گوشة راست نقشة اول با زاویة كمتر از 45 درجه به پایین رفته و در محل رسیدن به كادر پایین بریده می شود. 
قلوه سنگ های میان آب و خطوط غیرهندسی معلوم می كند كه مسیر رود كج در نقشه طبیعی است. اما مسیر ساخته 
با خطوط پررنگ و نرِم ممتد و بیشتر به موازات درازای نقشه در جهت جنوب غرب به شمال شرق مشخص می شود. 
از روی عوارض و پستی و بلندی های زمین، سنگ های عظیم الجثه، پیچاپیچ شدن نهر و اطالعات نوشتاری درج شده، 

معلوم می شود محیط كوهستانی است. 
ابتدای مسیِر نهر با عارضه ای ساخته شده كه »سربند« نام  گرفته و از نهر طبیعی جدا شده است. سربند، دیوار منحنِی 
سنگ چین بر روی رود است. جمله ای به این مضمون در حاشیة نهر به  چشم می خورد: »این گل2 سیاه است كه تراشیدن 
او مشكل است.« از همین ابتدا، دو جدارۀ نهر با خط سرخ رنگ كشیده شده است؛ این خطوط نشان دهندۀ این است كه 
ابتدا نهر را در دل بستر سنگی تراشیده و كنده و سپس با سنگ جداره سازی كرده اند. از اواسط نقشه به بعد، جدارۀ باالیی 
نهر بدون خط سرخ رنگ كشیده شده و به همان عالمت گل سیاه رنگ اكتفا شده است. در همان پیچ نخست بر حاشیة 
باالیی نوشته شده: »این چشمه است در پشت دیوار نهر كه اذیت او به  نهر می رسد.« در ادامه در همان حاشیة باالیِی 

چسبیده به نهر، یك كورۀ آهك پزی و یك كورۀ گچ پزی نقاشی شده است.
از اینجا تا انتهای نقشه در دو جانب نهر قلوه سنگ یا پاره سنگ هایی نقاشی شده است. در روبه رو سه سطح نسبتًا 
وسیع، كه به نهر طبیعی وصل می شود، به رنگ روشن با این توضیح كه »و این پارچه های گل سیاه ریخته شده« دیده 
می شود. یادآورِی »این همچنین و این همچنین است« دو بار در مكانی مشابه تكرار می شود. مابین این سطوح، كه 
معلوم می شود احتمااًل مانند شكاف و دره ای كوچك باشد، در تراز زیرین، دیواری سنگ چین كشیده شده و در زیر آن 
تأكید شده است: »از جهت عالفی می خواستند این دیوار سنگی را بسازند من نگزاردم. در عوض دیوار گفتم پل بسازند« 
و سپس روی دیوار تا محل رسیدن به نهر ساخته شده نقشة نمای پلی سه دهانه كه پایه های بلند و قوس نیم گرد دارد، 
با خطوط نازك سرخ كشیده شده است. بر روی پایة ُپل نوشته شده: »این است نقشة پل« و باالی آن متصل به نهر 

وضعیت ظاهری زمین با مضمون »این گل سیاه بسیار سرازیر است« درج شده است.
پس از پل، در امتداد نهر به  فاصلة بیشتر از 60 ذرع، كه با خط عرضی بر روی نهر مشخص شده، داخل آن نوشته 
شده است: »از اینجا تا سربند باید طاق بزنند كه حال مشغول به  طاق زدن اند.« این فاصله تا ابتدای سربند، حدود 160 
ذرع برآورد شده كه باید طاق زده می شد. در ادامه، دو جانب نهر قلوه سنگ یا پاره سنگ های درشت و سنگ های عظیم 
قرار دارد. در حاشیة باالیی جایی نوشته شده: »اینجا سنگ را تراشیده اند.« در حدود میانة نهر در نقشة اول جایی در جدار 
پایین خط سرخ رنگ به اندازۀ نیم ذرع دیوار نهر قطع شده و در زیر آن یاداشت شده است: »اینجا را از جهت زیادتی آب 
واز گذاردند. در وقت بسیارِی آب از اینجا جاری بشود و اذیت به دیوار نهر نرساند.« در ادامه، نهر به  جایی می رسد كه 
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سنگ بزرگی روی آن افتاده است؛ در زیر سنگ نوشته شده: »سنگ بزرگ روی نهر افتاده، در زیرش آب می گذرد.« 
بستر مسیر نهر از اینجا تا انتهای نقشة اول وضعیت نسبتاً یكسانی دارد. جز یك جا كه توضیح داده شده: »اینجا بسیار 
سنگ تراشیده اند« و در انتهای باالترین گوشه كه نوشته شده: »این سنگ بزرگ است كه سابق تاریخ كنده اند.« تغییر 
اساسی 260 ذرع انتهایی نهر در نقشه، حذف خط سرخ باالی نهر، كه به  معنی ساخته نشدن دیوار سنگِی جدارۀ جنوبی 
در این فاصله است و دو دیگر، نازك شدن خط سرخ زیرین است كه این هم به احتمال می تواند به معنی نازك شدن 

جدارۀ شمالی تصور شود.
در ذیل نقشة اول نوشته شده: »جای مشكل3 این نهر همین هشتصد و چهل ذرع است كه اخراجات زیاد شده تا 
سربند، كه همه جا سنگ تراشیده و طاق زده اند و گل سیاه بود مثل سنگ سخت و پل می سازند. كل این دیوارها از 

سنگ و آهك ]و[ گچ ساخته اند« )تصویر 1(.

تصویر 1: نقشة اول )مركز اسناد كاخ گلستان(

2. 2. 2. شرح و بازخوانی نقشۀ دوم
نقشة دوم همچون نقشة اول پرداخته و مفصل نیست؛ بنابراین حاوی اطالعات كمتری است. ظاهراً دلیل آن را باید در 
كم چالش بودن بستر انتقال آب و كندن نهر ُجست. همان  طور كه انتهای نقشة اول نیز تقریباً از چنین وضعیتی برخوردار 

است. گویی پستی و بلندی زیاد كوهستانی به اتمام رسیده و از دشواری ساخت نهر كاسته شده است.
نهر در همة مسیِر درج شده بر روی این نقشه، فقط در دل زمین كنده شده و خطوط نشان می دهد سازندگان در 
هیچ جا مجبور به دیوارسازی با استفاده از سنگ و آهك و گچ نبوده اند. امتداد مسیر نهر از سمت راست نقشه، جز چند 
قطعه سنگ چیزی دیده نمی شود و در ادامه نیز سنگ های قلوه در چند جا كشیده شده تا موضعی كه در حدود یك سوم 
انتهایی سنگ عظیمی در باالی نهر بر جای است و در زیر پای آن سنگ های كوچك به وفور دیده می شود. پس از این 
سنگ، در حاشیة باالی نهر توضیحی مبنی بر اینكه »اینجا سنگ تراشیده اند بسیار« درج شده است. و در آخر، نهر پس 
از گذشتن از كنار یك سنگ بزرگ دیگری در این نقشه پایان می یابد. درمجموع، نهر در ابتدای نقشه از باال آغاز می شود 
و در میانة نقشه به پایین می رسد و با پیچ وتاب هایی كه می خورد، در انتها به باالی نقشه سوق داده می شود. اینكه در 
پایان نهر به كجا می رسد معلوم نیست. در ذیل نقشة دوم نوشته شده است: »این هشتصد ذرع احتیاج به دیوار نداشت و 

چندان سرازیر هم نبود، كندند اما سنگ های بزرگ و بسیار از وسط نهر برون آوردند« )تصویر 2(.
2. 2. 3. شرح و بازخوانی نقشۀ سوم

دنبالة مسیر نهر در نقشة سوم به  طول ششصد ذرع )حدود 624 متر( تفاوت چشمگیری نسبت به نقشة دوم ندارد. زمین 
از نظر پستی و بلندی، چندان چالش برانگیز نیست. نهر از جایی عبور می كند كه در سنگ تراشیده شده و مسیر نهر با 
پیچ وتاب از میان سنگ های درشت و ریز می گذرد. در همان ابتدا نوشته شده: »در اینجا سنگ تراشیده اند.« نهر در ادامه 
انحناهای نرمی دارد و عموماً سنگ های ریز و گاه درشت نمایانده شده است. تا اینكه پس از میانة راه سنگی بزرگ پیش 
آمده و در زیر آن نوشته شده است: »اینجا هم سنگ های بسیار تراشیده اند.« در آخر این نقشه نهر به انتها می رسد و به 
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رود وصل می شود. در محل اتصال نهر به رود نوشته شده: »این انتهای نهر كه آب جاری می شود و به  دره و داخل رود 
كرج می گردد.« سراسر این مسیر را در خاك و سنگ كنده و تراشیده اند. در انتهای زیر نقشه نوشته شده: »این ششصد 

ذرع سنگ و خاك است كه احتیاج به  دیوار ساختن نداشت« )تصویر 3(.

تصویر 2: نقشة دوم )مركز اسناد كاخ گلستان(

تصویر 3: نقشة سوم )دامن پاك و دیگران 1395، 215(.

2. 3. نكات ترسیمی نقشه ها
نقشه فاقد عالئم راهنماست، اما به جای آن داده های نوشتاری قابل توجهی در جای جای نقشه درج شده كه تا حدودی 
این نقیصه را برطرف می سازد. عوارض مصنوع و طبیعی در نقشه ها گاه به صورت دوبُعدی و تخت و گاه به صورت 
سه بعدی و حجمی ترسیم شده اند. بنابراین نقشه از شكل و صورت مرسوم و فنی آن خارج شده و چیزی مابین نقشه، 
نقاشی و كارتوگرافی است. عوارض طبیعی مانند سنگ های مجرد بزرگ و كوچك و نمای دیواره ها و پستی بلندی های 
زمین سه بُعدی طراحی شده، عوارض مصنوع مانند بند، دیواره سازی و كوره های آهك و گچ، سه بعدی است و خطوط 
دوبعدی تخت آن ها در سطح و تراز باالیی حفظ شده است. نقشة پل به صورت نمای تخت كشیده شده و نقطة پرگار 
نیم دایرۀ دهانه ها پیداست. مسیر نهر به صورت تخت كشیده شده و در همان حال تالش شده بدنه ها، كه تراشیده یا 

ساخته شده، سه بعدی نشان داده شود.
هرچند عالئم راهنما به  دست داده نشده، خطوطی كه به اشكال و رنگ های گوناگون ترسیم شده، هریك معنی 
خاصی دارد. مثاًل رنگ سرخ ضخیم به معنی دیوارۀ ساخته شدۀ نهر با سنگ و به كلفتی یك ذرع است و خط سرخ 
نازك احتمااًل دیوار نازك تر را نشان می دهد. رنگ خاكستری و قهوه ای حاشیة نهر نشانة بدنة تراشیده یا كنده شده است 
كه مقداری در نقشة اول دیده می شود و در سراسر مسیر نهر در نقشة دوم و سوم، همین عالمت را دارد. آب جاری در 
رودخانه و نهر در تمام نقشه با رنگ آبی كم رنگ نشان داده شده است. سنگ ها و صخره ها با دید انسانی و دورگیری 

سیاه و رنگ خاكستری نقاشی شده است.
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هرچند خط مقیاس و عالمت شمال در حدود گوشة پایین سمت چپ نقشة اول آمده )تصویر 4(، از مشخصات 
شناسنامه ای در این نقشه و نقشه های دیگر خبری نیست. با دقت در نقشه ها می توان فهمید كه نقشه نگار ابتدا به طور 
عمومی خطوط مورد نظر نقشه، به ویژه عوارض مصنوع از جمله بند و مسیر نهر را با ابزاری شبیه به مداد كم رنگ كشیده، 
سپس با قلم مو رنگ آمیزی كرده است. برای تعیین مسیر نهر، امتداد مورد نظر ابتدا خط مقیاس و راهنما به اندازۀ 20 

گز، 20 گز كشیده شد و سپس مسیر پرپیچ وخم نهر پیاده شد )تصویر 5(.

تصویر 4: عالمت شمال و خط مقیاس كه سمت چپ پایین نقشة اول كشیده شده است )مركز اسناد كاخ گلستان(.

تصویر 5: انطباق خط پیچاپیچ نهر و خط راهنمای مقیاس دار. خط پررنگ خط مقیاس و راهنماست )ترسیم: نگارنده(.
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2. 4. ابعاد و اندازه ها
جز ابعاد و اندازه هایی كه در گوشه كنار نقشه ها یادداشت شده، در نیمة اول نقشة سوم، در فضای خالی زیر نهر جمع بندی 
و برآوردی از ابعاد و اندازه های نهر و عناصر آن نوشته شده است )جدول 1(: »بلندی دیوار بند بعضی جا هفت ذرع، 
كلفتی دیوار بند از چهار ذرع تا ده و دوازده ذرع است. طول بند شصت ذرع، یكصدوشصت ذرع در روی نهر طاق زده اند. 
عرض نهر زیر طاق دو ذرع و باید یك اسب ]با[ باربُن از زیر طاق بگذرد و سوای این یك هزاروبیست ذرع دیوار دارد 
عرض دیوار یك ذرع است ارتفاع از درون یك ذرع و نیم از جانب بیرون جایی دو ذرع و دو ذرع و نیم است. از سربند 
تا آخر نهر كه آب جاری به  میان دره می شود، دوهزارودویست وچهل ذرع است. عرض نهر زیر طاق دو ذرع و بعضی جا 

سه ذرع و نیم پهنا دارد. صد وبیست ودو ذرع و نیم سنگ تراشی شده كه نهر از وسط او بیرون آورند.«

جدول 1: ابعاد و اندازه های عناصر و ساختارهای نهر بر اساس مشخصات مذكور در نقشه
اندازه به متراندازه به ذرععنصر / ساختار

22402329/6طول نهر
10201060/8طول نهر دیواردار

11/04عرض )كلفتی( دیوار نهر
1/51/56بلندای نهر روباز در داخل
2/52/6بلندای نهر روباز در بیرون

160166/4طول نهر طاق پوش
2/08ـ23/64ـ3/5عرض نهر طاق پوش
حدود 2/08حدود 2بلندای نهر طاق پوش

122/5127/4طول نهر سنگ تراشی شده
6062/4طول بند

7/28تا 7بلندای بند
4/16ـ1212/48ـ4كلفتی دیواربند

2. 5. مسائل فنی و مهندسی
2. 5. 1. وضع بستر

بستری كه نهر از آن عبور داده شده كوهستانی است، اما باید در نظر داشت كه وضع یكسانی از نظر پستی و بلندی 
و جنس زمین ندارد. حدود یك سوم ابتدا سخت ترین مسیر نهر را تشكیل می دهد. مطابق یادداشت های روی نقشه و 
مشخصات تصویری ثبت شده، بستر مذكور از چنین مشخصه هایی برخوردار بوده است: دارای پستی و بلندی و شكاف 
دره وار كه نیاز به احداث پل داشته، پرتگاه كه دیواره سازی می خواسته، وجود سنگ های بسیار درشت كه نیاز به تراشیده 
شدن و برداشتن از مسیر نهر داشته، جنس زمینی به  نام ِگل سیاه كه خود به  سختِی سنگ است و باید تراشیده شود، 
سراشیبی های تندی كه موجب سقوط سنگ به داخل نهر می شد؛ بنابراین روی نهر باید طاق زده می شد، چشمه ساری 
در پشت دیوار قرار دارد كه صدمه به دیوار نهر می رسانده، معلوم نیست چه راه حلی برای خالصی از صدمات آن اندیشیده 

شده بود.
2. 5. 2. بند

پروژۀ انتقال آب با ساختن بند بر روی رودخانه آغاز شده است. بند دیواره ای است قطور با سنِگ كوه و گچ و آهك 
به طول شصت ذرع )62/4 متر( و بلندای هفت ذرع )7/28 متر(. كلفتی آن چهار تا دوازده ذرع )4/16 تا 12/48 متر( 
ذكر شده است. ظاهراً در تراز پایین كلفت تر از تراز باالیی است. بند كه از دو سو به كوه تكیه دارد، شكل آن قوس دار 
و به گونه ای ساخته شده كه آب پشت آن جمع شود. این بند از یك  طرف آب را به داخل نهر هدایت می كند و از 
طرف دیگر از زیر آن، آب مسیر طبیعی خود را پی می گیرد )تصویر 6 و 7(. ساخت بند در همان ابتدا راه حلی بوده برای 
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جمع آوری و هدایت آب به داخل نهر مصنوع، به طوری  كه جریان طبیعی رود مختل نشود. ادامة دیوارۀ بند به آرامی به 
نهر وصل می شود.

تصویر 6: نقشة بند كه محل انشعاب نهر از رودخانه است )مركز اسناد كاخ گلستان(.

تصویر 7: كروكی مقطع سه بعدی از بند كه فرضی است )ترسیم: نگارنده(.
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2. 5. 3. نهر
كار اصلی نهر انتقال آب است و با توجه به پستی و بلندی و بستر كوهستانی كه در آن قرار گرفته است، آن را با پیچ وتاب 
طرح ریزی كرده اند. طول نهر از سِربند )ابتدا( تا محل سرازیر شدن به دره )انتها( 2240 ذرع، معادل 2329 متر است. 
طول نهر در نقشة اول 840 ذرع، در نقشة دوم 800 ذرع و در نقشة سوم 600 ذرع است. فناوری ساخت نهر را بنا به 
وضعیت و جنس زمین متفاوت برگزیده، به اجرا درآوردند. هرجا كه زمین سخت و سنگی یا خاكی بود و تراز آب دچار 
مشكلی نمی شد، نهر را با تراشیدن و كندن سنگ و زمین ایجاد كردند و هرجا از دیواره های تراشیده و كنده شده امكان 
نفوذ آب وجود داشت، دست به دیواره سازی به  عرض یك ذرع )104 سانتی متر( با سنگ و گچ و آهك زدند. بلندای 
دیواره سازی ها عموماً یك و نیم ذرع و رو به پرتگاه به دو تا دو و نیم ذرع می رسد )تصویر 8(. طول نهر دیواره سازی شده 
1020 ذرع )1060/8 متر( ذكر شده است. شروع نهر را به  طول 160 ذرع )166/4 متر( طاق زده بودند. عرض این بخش 
از نهر دو تا سه و نیم ذرع )2/8 تا 3/64 متر( و بلندای آن به اندازه ای بوده كه یك اسب با باروبنه بتواند از آن عبور كند؛ 
یعنی حدود دو و نیم ذرع )تصویر 9(. جایی از نهر بریده شده كه در صورت زیادتی آب، برای پرهیز از خرابی دیوار نهر، 

آب در تراز باالتر از آن خارج شود.

تصویر 8: كروكی تصوری از گونه های مختلف نهر كه در نقشه ذكر شده )ترسیم: نگارنده(.

تصویر 9: كروكی تصوری از نهر سرپوشیده با طاق )ترسیم: نگارنده(.
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2. 5. 4. پُل
در همان ابتدای نهر، به  فاصلة تقریبی 40 گز از بندی كه بسته شده، مطابق عوارض ترسیم شده روی نقشه، بین 
صخره ها اختالف تراز دره مانندی است كه به طور معمول، امكان كندن و تراشیدن مسیر یا ساختن نهر وجود ندارد. بر 
اساس آنچه نقشه نگار در پایین این محدوده نوشته، »از جهت عالفی می خواستند این دیوار سنگی را بسازند من نگزاردم. 
در عوِض دیوار گفتم پل بسازند.« اگر درستی مقیاس عناصر ترسیم شده را بپذیریم، نقشة پلی به طول كمتر از 60 گز با 
سه دهانه ترسیم كرده كه هر دهانه به قطر 12 گز است. دو پایة سوی غرب و پایة آخری بر روی صخره ها نهاده شده 
و یك پایة بلند وامال شده به بلندای 30 گز در میان آن ساخته می شود كه از كف دره آغاز شده تا زیر پاكار طاق های 
پل می رسد. روی این پایه نوشته شده: »این است نقشة پل« )تصویر 10(. طاق پل قوس نیم دایره دارد و بر روی سرپایة 
پیش داده به  اجرا درمی آید. بر باالی طاق های پل سطحی به وجود می آید كه مسیر نهر را می توان ساخت و به دو سو 

متصل كرد. بدین  سان پل مذكور آباره )آب باره( یا پل آب بَر است )تصویر 11(.
این نوع پل های آب بر در تاریخ معماری ایران نظایری دارد. پل خرانق كه آجری و با چهار دهانه است و با نهری كه 
بر تراز باالیی ساخته شده، آب كشاورزی را از این سوی رودخانه به آن سو می برد )تصویر 12( )افشار 1348، ج. 1(. پل 

آب بر باال در جهرم، پل ترناو در بشرویه و پل قلعه حاتم بروجرد نمونه های دیگر این سازۀ آبی هستند.

تصویر 10: موِضع پل و مشخصات آن روی نقشه )مركز اسناد كاخ گلستان(.
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2. 5. 5. نحوۀ ساخت و مصالح
با استناد به پرداخت صورت گرفته در نقشه و توضیحات ذیل و البه الی آن، باید گفت همة ساخت مایة مورد نیاز از همان 
مكان كوهستانی فراهم آمده بود. ساخت مایة اساسی شامل سنگ، آهك و گچ بوده است. سنگ های الشه و شكسته 
حاصل تراشیدن كوه بوده و آهك و گچ كه در ساخت مالت البه الی بند، نهر و پل و پرداخت اندود دیواره ها كاربرد 
داشته، همان جا ُپخته می شد. در همان ابتدای نقشه، در حدود 80 گزی بند، شكل سه بعدی دو كوره نقاشی شده كه 
كورۀ بزرگ تر برای پخت آهك و كورۀ كوچك تر برای پخت گچ برپا شده بود )تصویر 13(. معمواًل كوره در جایی ساخته 
می شد كه سنگ آهك و سنگ گچ در همان نزدیكی قابل استحصال باشد. پس از پخت، بنا به نیازی كه وجود داشته، 

سنگ های پخته شده را كوبیده، از گچ و آهك نیم كوب، برای مالت تا گرد، برای اندودكاری آماده می كردند.

تصویر 12: پل آب بَر خرانق. نمونه ای از سازۀ پل كه به منظور انتقال آب ساخته شده است.تصویر 11: نقشة پل، مطابق آنچه روی نقشه كشیده شده است.

تصویر 13: سه بعدی كوره های آهك پزی و گچ پزی )مركز اسناد كاخ گلستان(.
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3. بحث و بررسی: جست وجوی ماهیت نقشه
3. 1. چرایی تهیۀ نقشه و مكان یابی

عالوه بر خطوط و اشكال و رنگ ها، نوشته هایی حاوی اطالعات ضروری در جای جای نقشه درج شده كه به آن وضوح 
بیشتری می بخشد. با این  حال مهم ترین كمبود نقشه ها را باید اطالعات شناسنامه ای از قبیل نام، موضوع )سبب تهیة 
نقشه( و موضع آن، تاریخ، بانی و سفارش دهنده، نقشه نگار یا نقشه نویس دانست. بنابراین از همین جا سر درآوردن از 
هویت نقشه، دچار ابهام و دشواری می شود. ابتدا چاره ای جز دقت در اطالعات مندرج در خود نقشه ها نیست. از آنچه 

نقشه نگار البه الی خطوط و عوارض و عالئم نقشه ای یادداشت كرده، سه مطالب استنباط می شود: 
1. كارهایی كه پیش از زمان تهیة نقشه در احداث نهر صورت گرفته بود؛ یكی مربوط به گذشتة دور فهمیده می شود. 
مثاًل در انتهای نقشة اول، در حاشیة نهر، اشاره به اینكه »این سنگ بزرگ است كه سابق ایام كنده اند« می تواند ارجاع 
به همین مطلب داشته باشد. همچنین بیان و نشان دادن اینكه سنگی بزرگ بر روی نهر افتاده و از زیر آن آب می گذرد؛ 
كه معلوم است پیش از اقدامات در حال انجام، نهر ساخته شده و جاری بوده و سنگ بر روی آن افتاده است، اما چون 

مزاحمتی برای حركت آب نداشته، نیاز به برداشتن آن نیز نبوده است. 
موارد بسیاری وجود دارد كه به اقدامات گذشتة نزدیك، یعنی پروژۀ در حال اجرا اشاره دارد. ساخت دیوار نهر، كندن 
نهر در دل سنگ یا خاك و تراشیدن سنگ اصلی ترین كارهای اینچنینی را شامل می شود. مواردی مانند سربند احداث 

شده و تراشیدن سنگ برای عبور دادن نهر را نمی توان فهمید كه در گذشتة دور انجام شده یا گذشتة نزدیك.
2. كارهایی كه در همان هنگام در حال انجام بوده است؛ این اقدامات بیشتر همچون دستور كار بر روی نقشه نوشته 
یا نشان داده شده است. مواردی نظیر كورۀ آهك پزی و گچ پزی، پیشگیری از ساخت دیوار و به جای آن پیشنهاد ساخت 

پل، كار در حال اجرای طاق زنی بر روی نهر، مؤید این نتیجه است.
3. اقداماتی كه در ادامة اقدامات در حال اجرا باید انجام شود و بر روی نقشه مشخص شده است؛ مهم ترین آن 

پیشنهاد ساخت پل آب رو به جای احداث دیوار سنگی است.
نتیجة نخست اینكه هر سه نقشه در زمرۀ نقشه های اجرایی است؛ یعنی به  این مقصود كشیده شده كه نهر و 
تأسیسات وابسته به  آن در محل مورد نظر ساخته شود؛ چنان كه محتویات روی نقشه بیان می دارد كه در حین ساخت 
نهر بوده كه نقشه تهیه می شد. نتیجة دیگر اینكه گمان می رود پیش از سلسله اقدامات اجرایِی در حال انجام، نهری 
در كار بوده، اما به سبب اینكه با مشكالت و محدودیت هایی در كار آبرسانی مواجه گردیده، نهر پیشین نیازمند اصالح 
و تعمیر شده و این نقشه ها و تمهیدات ذكرشده در آن، به  همین مقصود به  دست یك مهندس تدارك دیده شده است.

انتهای نقشة سوم تنها جایی است كه اشاره به نام مكان، یعنی »رود كرج« دارد )تصویر 14(، اما روشن نیست منظور 
كجای رود كرج است. نهر از جایی با احداث یك بند روی رود آغاز می شود و در جهت غرب به شرق تا امتداد می یابد 
و تا جایی پیش می رود كه به رود كرج می ریزد. طول آن 2240 گز است، اما مكان یابی دقیق تری ندارد. رود كرج در 
جنوب كوهستان البرز مركزی، سرچشمه می گیرد و با پیوستن شاخة والیت رود پرآب می شود و با گذشتن از آبادی های 
گوناگونی، كه امروزه در حاشیة جادۀ كوهستانی چالوس قرار دارند، از شرق شهر كرج عبور می كند. در ادامه، به سوی 
زمین های شهریار می رود و از آن پس رودخانة جاجرود در جنوب تهران به آن می پیوندد و در پایان به دریاچة نمك 

می ریزد. آیا مقصود از رود كرج در نقشه، همین رودخانة پرآب كرج است؟
مكان مورد نظر نقشه جایی در حدود منطقة كوهستانی است. از یك سو به دقت روشن نیست نهر از چه رودی 
منشعب شده است. از دیگر سو این پرسش پیش می آید كه آِب به زحمت جاری شده در نهر چرا باید به رود پرآِب كرج 
بریزد. نحوۀ ترسیم نقشه و ساختار و سازمان دهی نوشته ها و برخی عالئم، شباهت آن را با نقشه های دورۀ قاجاریه برقرار 
می سازد. برای مثال، سه نقشه ای كه عبدالرحیم مهندس در 1321ق از آب های كالت كشیده و كتابچه ای منضم بدان 
است )حمیدی نیا 1395(، و آن از نظر آوردن نوشته های تفصیلی روی نقشه، بی شباهت به نقشه های نهر موصوف در 
این پژوهش نیست. اطالعات محدوِد مندرج بر روی نقشه، ذهن را به این سو می كشاند كه شاید این اسناد با اقدام انتقال 
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آب رودخانة كرج به تهران در دورۀ قاجاریه پیوند داشته باشد. نتیجة جست وجو در متون این دوره برای بررسی گمان 
گفته شده در پی می آید.

3. 2. انتقال آب كرج به تهران در روزگار قاجاریه
پس از گزینش تهران به پایتختی و افزایش جمعیت چشمگیری كه ناشی از این موقعیت از روزگار حكومت فتحعلی شاه 
به وجود آمده بود )تكمیل همایون 1377، 39(، همواره تأمین آب این شهر از جمله دغدغه های مهم به  شمار می رفت. 
عرصة تهران در 1284ق از حصار شاه طهماسبی فراتر رفته، به دارالخالفة ناصری بدل شد )اعتمادالسلطنه 1367ب، 
ج. 2: 1242(، اما پیش از آن نیز شهر به سبب روند رو به تزاید جمعیت، دچار تنگی آب شرب شده بود )همان، 1052(. 
تا دورۀ محمدشاه، آب شرب از راه چشمه و چند رشته قنات به  دست می آمد )معتمدی 1369، 49ـ50(. برای غلبه بر 
این مشكل بود كه چند مرتبه طرح آب رسانی از كوهپایة البرز به شهر اجرا شد. یكی طرح انتقال آب از كوهپایة شمال 
تهران به پایین دست و دیگری با فاصلة بیشتر، آوردن آب از رود كرج به تهران بود. دومی كه از دورۀ محمدشاه آغاز 
شد، چند مرتبه تا دورۀ معاصر تكرار شد و توسعه یافت. با اینكه پایتخت با انفجار جمعیت روبه رو شده و منابع متعددی 
برای تأمین آب در اختیار دارد، امروز سد و رودخانة كرج در جایگاه مهم ترین منبع تأمین كنندۀ آب شرب تهران است 

)مرادیان و دانشگر 1396، 8(.
مطابق گزارش های تاریخی در روزگار قاجاریه، چند نهر از رود كرج به تهران كشیده شد؛ نهرهایی كه از باالی تهران 
داخل حصار یا از پایین آن می گذشت. نخستین اقدام به  دست حاجی میرزا آقاسی انجام پذیرفت. او در كتابچة امالكش، 
كه در 1262ق نوشته شده، به شرح اقدام آب رسانی اشاره داشته است: »نهر دیگر از رودخانة كرج برداشتم و به باالی 
تهران جاری ساختم. به قدر سی چهل سنگ آب می كشد. تهران و حوالی آن آباد شد و نجف آباد معمور و دایر گشت« 
)افشار 1343، 235(. در المآثر واآلثار این اقدام در ذیل رویدادهای 1260ق تأیید شده است: »هم در این سال به  امر 
همایون اعلیحضرت محمدشاه از رود كرج تا شهر تهران، كه هفت فرسنگ مسافت است، نهری بزرگ با مخارج گزاف 
به  طرف شهر جاری كرده، از باالی باغ نگارستان گذرانیدند كه از دروازۀ شمیران به شهر می نشسته و بر سر نهر تیّمنًا 

تصویر 14: در انتهای نهر، نام رود كرج نوشته شده است. بخشی از نقشة سوم )دامن پاك و دیگران 1395: 215(.
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جشنی ملوكانه گرفتند« )اعتمادالسلطنه 1367ب، ج. 1: 939(.
در منتظم ناصری، در ذیل رویدادهای سال 1260ق، مفصل تر به این رویداد پرداخته شده است. محمدشاه در ضمن 
سفر به شكارگاه كرج و سلیمانیه، از رود كرج عبور كرد و در همان جا فكر كشیدن نهر آبی از این رود به تهران را اظهار 
كرد. حاجی، كه خود شوقی در جاری كردن قنوات و انهار و آبادان كردن داشت، چند نفری برای تحقیق به  سرچشمة 
رود فرستاد و قرار شد نهری بریده به مسافت هفت فرسنگ، تا آب به دارالخالفه برسانند. شانزده هزار تومان خرج این  
كار شد، اما نتیجه ای حاصل نشد. سپس، از شاخة وسفنارد كه شاخه ای از رود كرج است، نهری به  شهر كشیدند، اما این 
آب وسعتی نداشت. حاجی دست از كار نكشید و برای بار سوم، مطابق قراردادی، »معمارباشی و جمعی مأمور شدند از 
اصل رودخانة كرج نهری جدا كرده، از خاك و سنگ و معابر تنگ گذرانیده، به  شهر تهران برسانند؛ این  بار بر قصدی 

كه داشتند فائز گشتند و دو سال در كار بودند و دوازده هزار تومان خرج شد )اعتمادالسلطنه 1367الف، ج. 3: 1673(.
همین گزارش در روضة  الصفای ناصری تأیید شده و با افزوده هایی همراه است. از جمله اینكه به  دستور حاجی میرزا 
آقاسی، عباس قلی  خان ایروانی و معمارباشی مأمور رساندن آب از اصل رودخانة كرج به شهر شدند. ایشان با تالش و 
مشقت دوساله، نهری بزرگ از باالی باغ نگارستان گذرانیدند كه از دروازۀ شمیران به شهر می نشست و برای قرای 

خارج از شهر سودمند بود )هدایت 1385، ج. 10: 291ـ292(.
اما نهری كه میرزا آقاسی كشیده بود، از نظر آب دهی دوام چندانی نیاورد. سیف الدوله )1224ـ1299ق( در سفرنامه اش 
نوشته: »حاجی میرزا آقاسی از رود كرج نهری به شهر آورد. بسیار كار خوبی بود، چون همة كارهای آن مرحوم نقش 
بر آب بود، با اینكه این عمل بزرگ و بجایی بود، دوام نكرد و بعد از چندی متروك شد« )سیف الدوله 1364، 23(. 
اعتمادالسلطنه در گزارش دقیق تری در ذیل رویدادهای 1267ق، چنین نوشته است: »چون اهل دارالخالفه از آب تنگی 
داشتند، مجرای بزرگی كه از باالی نگارستان حفر شده بود كه آب از رودخانة كرج به  شهر بیاورند و قریب ده سنگ 
آب گیری دارد و در این وقت مرمت می خواست، مبلغی دیوان اعلی خرج تعمیرات كرده، نهر لبالب از آب ]شد[ و ده 
شبانه روز اهالی شهر را به طور فراوانی سیراب كرد و آب انبارها و حوض های خانه ها از آب مملو گردید« )اعتمادالسلطنه 

1367ب، ج. 2: 1052(.
سال 1267ق، برابر با سال سوم پادشاهی ناصرالدین شاه و هم زمان با صدارت میرزا تقی خان امیركبیر است. در 
روزنامة وقایع اتفاقیه نیز تأیید شده نهری كه چند سال پیش از رود كرج به  تهران كنده بودند، در این سال تكمیل گردید 
و به واسطة این اقدام آب در شهر جاری شد و مردم كه هیچ گاه چنین آب جاری ندیده بودند، حوض ها و گودی ها در 
خانه هایشان ساخته و پرآب كردند )آدمیت 1348، 329(. پس از این رویداد است كه امیركبیر تقسیم نامة آب كرج را 
تنظیم كرد، به طوری  كه آب رودخانه به 84 سهم تقسیم شد كه نُه سهم آن با نهر موسوم به شاه به تهران اختصاص 
دارد )همان جا(. این تقسیم نامه كه نقشه ای به  تاریخ 1267ق است، با ُمهر و توشیح امیركبیر در كاخ گلستان نگهداری 

می شود )نقشة 15(.
حاجی میرزا آقاسی بانی كشیدن نهر دیگری هم از كرج بوده كه از پایین تهران عبور داده شد. عبداهلل مستوفی یكی از 
كارهای مهم فالحتی حاجی را كشیدن نهری از رودخانة كرج برای یافت آباد و وسفنارود دانسته و آورده كه به  موجب آن، 
آبادی كالك و گرم دره و میان جوب و دهات دیگر نیز مشروب شدند. برای كندن این نهر از سربازهای فوج خلج استفاده 
شد )مستوفی 1384، ج. 1: 51(. مطابق اشارۀ منتظم ناصری، ظاهراً زمان كشیدن این نهر پیش از نهر باالیی بوده است.

جز حاجی میرزا آقاسی، كسان دیگر چون میرزا یوسف مستوفی الممالك نیز به  آوردن رود كرج به تهران همت 
گماشتند )معیرالممالك 1334، 462(. در المآثر واآلثار ذكر شده، میرزا یوسف مستوفی الممالك در 1288ق، برای آباد 
كردن بخشی از زمین های توسعة تهران ناصری، نهری عظیم از رودخانة كرج تا بهجت آباد و از آنجا تا دارالخالفه كشید 
)اعتمادالسلطنه 1367ب، ج. 1، 122(. عالوه بر این، نهر دیگری هم در 1299ق از رود كرج به تهران كشیده شد كه 53 
كیلومتر طول داشت. این نهر از سوی غرب وارد زمین جاللیه و سپس به  خط مستقیم از سوی غرب به شرق از محل 

كنونی آب كرج )بلوار كشاورز( گذشته، به حدود میدان ولیعصر امروز می رسید )معتمدی 1369، 61(.
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با  كرج  رودخانة  آب  تقسیم  قرار  نقشة   :15 تصویر 
ُمهر و شرح میرزا تقی خان امیركبیر كه هر شاخه با 
سهم آن ها مشخص شده است: 1. نهر شاه تهران؛ 
2. نهر وسفناد و عبدل آباد؛ 3. محل تالقی دو شاخة 
رود. اصل نقشه در كاخ گلستان نگهداری می شود 

)شیرازیان 1396، 8(.
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تصویر 16: بخشی از نقشة قرار تقسیم آب رودخانة كرج به  تاریخ 1267ق. 1. نهر شاه با انشعاب در محل پل »نهر شاه كه 
مختص تهران است نُه سنگ است«؛ 2. پل كرج )شیرازیان 1396، 8(.

3. 3. مرمت نهر انتقال آب كرج
آن گونه كه پیش از این گفته شد، مندرجات نقشه نشان از اقدام تكمیلی، اصالحی و تعمیری نهر آب در حدود منطقة 
كوهستانی كرج دارد. همچنین به گزارش تاریخی مرمت شاخة نهر كرج، كه در ابتدای حكومت ناصرالدین شاه برای 
پرآب كردن نهر پیشین انجام شده بود، اشاره شده است. نهر یادشده در زمان محمدشاه كشیده شده و از باالی باغ 
نگارستان به داخل حصار تهران می رسید. هرچند سند و اشارۀ مكتوب متقن و دقیقی در دست نیست، به گمان و به طور 
اولیه می توان این نقشه ها را به مرمت نهر كرج در 1267ق، كه در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه، هم زمان با صدارت میرزا 
تقی خان امیركبیر به  انجام رسید، نسبت داد. اگر چنین باشد، از این نقشه ها می توان تصویری از نحوۀ عمل مهندسی و 
اقدامات مرمتی را كه زیر نظر امیركبیر برای ُپرآب كردن نهر انجام می شد، بازخوانی كرد. در نقشة 1267ق، جایی كه 
شاخة نهر شاه منشعب می شود، درست در محل ُپل شاه عباسی كرج است. شكل پل با سه دهانه تصویر شده است. در 
زیر نهر نوشته شده: »نهر شاه كه مختص تهران است، نُه سنگ است« )تصویر 16(. شاید این همان مكانی باشد كه 
نقشه های سه گانه با احداث بند آغاز می شود. مطلب دیگری كه این گمان را پررنگ تر می كند، عوارض طبیعی این منطقه 
است. مانند چیزی كه در نقشة اول كشیده شده، در واقعیت، در حدود پل شاه عباسی اختالف سطح زیاد وجود دارد. در 
دهه های اخیر برای احداث جاده و پل های جدید، دور و اطراف پل تغییر زیادی به وجود آوردند و عوارض و توپوگرافی 

اساساً تغییر چهره داده است )تصویر 17(. این تغییرات بنیادی، انطباق نقشه با شواهد احتمالی را دچار مشكل می كند.
از اقدام نخست انتقال آب كرج در زمان محمدشاه، كه حاجی میرزا آقاسی صدراعظم بانی آن بوده، اطالعاتی از قبیل 
نام عباس قلی  خان ایروانی و معمارباشی به عنوان مجریان این طرح در دست است، اما از اقدام دوم مربوط به تكمیل و 
مرمت نهر در زمان ناصرالدین شاه، مطلب روشنی به  ثبت نرسیده است. بانی این اقدام به دو دلیل میرزا تقی خان امیركبیر 
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بوده است: یكی اینكه مسئول تأمین آب پایتخت دولت بوده و صدراعظم زمان كسی نبود جز امیركبیر. دیگر اینكه 
تقسیم نامة آب كرج را امیركبیر تهیه كرد و به مهر خویش ممهور ساخت تا حقابة آبی كه در زمان او به  حد كفایت به  
شهر رسیده، حیف و میل نشود. اما اینكه در اسناد مكتوب و نوشته های رجال، از این كار مهم به درستی نام برده نشده، 
به پوشیده نگه داشتن نام میرزا تقی خان به سبب مغضوب و مقتول واقع شدن او بازمی گردد. شاید در آینده اسنادی به  

دست آید كه به طور دقیق تاریخ، نام بانی، نام مهندس و موِضع نقشه ها روشن شود.
3. 4. نقشه نویس )نقشه كش(

تا پیش از روزگار ناصرالدین شاه قاجار، ثبت اقدامات عمران و آبادانی از راه تهیة نقشه های تفصیلی چندان مرسوم نبود. 
اعزام دانشجویان به خارج از كشور برای یادگیری فنون و دانش ها و راه اندازی مدرسة دارالفنون سبب پرورش مهندسان 
و نقشه نگارانی شد كه توانایی تهیة اسناد تصویری و فنی را داشتند و بنا به نیاز، از سوی دربار به مناطق ایران مأمور 
می شدند تا نقشه ها و گزارش هایی تهیه كنند. عبدالغفار نجم الدوله، عبدالرزاق مهندس بغایری، ذوالفقارخان كرمانی، 
عبدالرحیم مهندس، میرزا مهدی مهندس، محمدعلی مهندس، احمد مهندس قاجار دولو، كه دانش آموختة دارالفنون 
بودند، چند تن از ایشان اند. اغلب نقشه های ترسیم شده را در بایگانی سلطنتی كاخ گلستان نگهداری می كردند. این 

نقشه های سه گانه نیز در زمرۀ همین اسناد در مركز استاد كاخ گلستان و آرشیو وزارت خارجه نگهداری می شود. 
از توضیحات داده شده در نقشه، به ویژه آنجا كه نوشته شده »از جهت عالفی می خواستند این دیوار سنگی را بسازند 
من نگزاردم. در عوض دیوار گفتم پل بسازند«، معلوم می شود نقشه نگار خودش مهندس بوده و با تأسیسات و سازه های 
آبی سروكار داشته است. با نقشه ای كه پیشنهاد داده در همان محل بسازند نیز می توان اینطور استنباط كرد كه اجازۀ 
صدور دستور كار در محل را داشته و به قصد اصالح مسیر نهر، دست به تهیة نقشه زده است. بنابراین مهندس ناظر 
بوده و به  همین سبب نقشه هایی كه تهیه كرده، حكم نقشة وضع موجود و طرح پیشنهادی توأمان را دارد. نام نقشه نگار 

بر روی نقشه نوشته نشده و نشانه ای در دست نیست كه بتوان آن را معلوم كرد.

تصویر 17: محدودۀ پل شاه عباسی كرج. تغییر شدید ریخت زمین در محدودۀ احتمالی انشعاب نهر كرج به تهران 
كه در اثر اقدامات عمرانی صورت گرفته است )نقشة پایه: گوگل ارث، تاریخ دسترسی: 1399/11/15(.
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نتیجه 
با توجه به پرسش نخست مبنی بر بازخوانی و تبیین نكات فنی و منهدسی به كاررفته در نقشه ها، در این پژوهش همة 
داده های تصویری و نوشتاری نقشه ها بازخوانی و ارائه شد. بسیاری از داده ها مربوط به نكات فنی و مهندسی بوده است 
كه به ویژگی بستر، مصالح كارشده، عناصر سازه ای آبی مانند بند سنگی و پل آب گذر، دیواره سازی، طاق زنی و كندن 
نهر می توان اشاره كرد. همچنین به نحوۀ ترسیم نقشه ها و عالئم و نشانه ها اشاره شد كه نشان می دهد نقشه ها گاه 
سه بعدی و گاه دوبعدی ترسیم شده و مقیاس آن بر اساس ذرع است. سه فقره نقشه ای كه معرفی و بازخوانی شده، 
مربوط به پروژۀ انتقال آب كرج از طریق نهری است كه كاِر كندن و ساختن آن پیش می رفت. در پاسخ به پرسش كه 
فهم مناسبت ترسیم نقشه ها بوده، اسناد و شواهد تاریخی پی جویی شد. برخی شواهد و قرایِن بازخوانی شده در نقشه ها 
مبّین تكمیل و تعمیر نهر در همان زمان تهیة نقشه هاست. هرچند نقطة دقیق مكانی آن معلوم نیست، مربوط به انتقال 
آب كرج به تهران است. برای به  دست آوردن هویت اسناد تحقیق، در متون تاریخی دورۀ قاجاریه جست وجو شد و 
معلوم گردید در 1267ق و بنا به دستور امیركبیر، نهر كرج برای پرآب شدن آن تعمیر شد. در ادامه، اسناد تصویری 
دیگری همچون نقشة تقسیم نامة آب رودخانة كرج، كه در همان سال تهیه شده، نشان می دهد »نهر شاه« یكی از 
شاخه های اصلی انتقال آب كرج به تهران بوده است و با توجه به اطالعات مندرج بر نقشه ها، احتمال اینكه این اسناد 
مربوط به مرمت »نهر شاه« برای انتقال آب رودخانة كرج به تهران باشد، ُپررنگ تر می شود. مهم ترین كمبود این اسناد 
را می توان نبود شناسنامه در ذیل نقشه ها دانست تا بر آن اساس بتوان به ماهیت دقیق آن ها پی بُرد و به حدس و گمان 
پناه نیاورد. با این  حال معرفی نقشه ها با وجود همین ابهامات می تواند اسناد تازه ای تلقی شود و این تحقیق آغازی بر 
شناخت آن ها به  شمار آید، چون مقصود اصلی پژوهش بازخوانی نقشه ها و به  دست دادن جزئیات فنی و عمومی و 

اهمیتشان بوده است.
در صورتی كه نقشه ها مربوط به نهری باشد كه برای انتقال آب كرج به تهران كشیده شده بود، می توان از دو جنبه 
برای آن ها اهمیت قائل شد. یكی از این روی كه سندی برای بازگویی توسعة تاریخی تهران و تأمین منابع زیرساختی 
آن، یعنی رساندن آب شرب كافی به اهالی است؛ كه سندی در حوزۀ تاریخ معماری و شهر محسوب می شود. دیگر اینكه 
از معدود اسناد فنِی تاریخی برای تعمیر و تنقیح سازه ای آبی در ایران است. بنابراین این نقشه ها را باید جزء كم شمار 

اسناد تصویری تاریخی در دو حوزۀ مهندسی و مرمت ایران به  شمار آورد.
همان  طور كه گفته شد، در روزگار قاجاریه، نهرهای گوناگونی در زمان های متوالی از رودخانة كرج به تهران كشیده 
شد تا بخشی از مشكل كم آبی تهران حل شود. پژوهش میدانی برای شناسایی و مستندسازی مسیر و شواهد و آثار 
نهرهای كرج و عناصر وابسته به  آن ها موضوعی است كه می تواند در آینده دنبال شود. دنبالة تحقیق از این رو ضرورت 
دارد كه به سبب توسعة اقدامات عمرانی بین تهران و كرج، شواهد تاریخی نهرها و سازه های وابسته بدان ها مخدوش 

و محو می شود.

سپاسگزاری
مطالعة این نقشه ها بنا به اشاره و تأكید و پیگیری استاد گرامی دكتر فرهاد تهرانی به انجام رسید و با مرحمت و محبت مدیریت 
مجموعه كاخ گلستان و همكاری سركار خانم نسرین خلیلی، مسئول مركز اسناد این مجموعه، رؤیت و دریافت شد. در اینجا از 

همة این عزیزان سپاسگزاری می شود.

پی نوشت ها
1. هر ذرع معادل 104 سانتی  متر )دهخدا: ذیل »ذرع«(.

2. در اصل، »كل« نوشته شده است.
3. در اصل، »مشكلی« نوشته شده است.
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Rereading the Historical Map of Karaj Water Transfer 
Canal

Zatollah Nikzad
Faculty member, Cultural Heritage and Tourism Research Institute

After Tehran was chosen as the capital, the supply of water was one of the necessary 
measures to be taken as the population increased. In addition to building new qanats, 
other solutions such as transferring water from the rivers descending the Alborz 
Mountains could supply the city with drinking water. The maps studied in this research 
document this engineering action, i.e., to convey water by building a canal from the 
Karaj River to the city of Tehran. The colored maps are preserved in the Golestan Palace 
and the Ministry of Foreign Affairs. They contain information about how the canal was 
built, but with no title, date, cartographer, or exact location. The research question is, 
what historical and engineering facts can be drawn by rereading the maps, and what 
other historical architectural and urban achievements do these documents show? The 
research method employed is descriptive-historical, because the emphasis is on a 
historical document and narrating an event in the past (Qajar period). This study is also 
document research because reviewing a visual document is the basis of the research 
work. This research aims to reread the map as a document in engineering history and to 
shed light on a chapter of Tehran’s history during the Qajar period. The results show that 
due to a decrease in water supply, the repair of the canal was on the agenda. Plans for the 
restoration of the Karaj canal around 1267 AH were most probably made by one of the 
engineers of the Qajar court, in the early years of Nasser al-Din Shah’s reign, under the 
ministry of Amir Kabir. The project, however, was initiated by the order of Mohammad 
Shah, under the ministry of Haj Mirza Aqassi.

Keywords: historical map, Qajar, Karaj water transfer canal, canal restoration, Golestan 
Palace
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