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 ملخص

 

 إحصائیات العاصمة طھران (وثائق من التاریخ االجتماعي لطھران في عصر القاجار)

 

 قاجار)آمار دارالخالفھ تھران (اسنادی از تاریخ اجتماعی تھران در عصر 

 

یضم الكتاب ثالث وثائق تاریخیة تعود للعصر القاجاري، ذات مصادر یرد ذكرھا في تمھید الكتاب. تعود الوثیقة األولى 

و تعرض بعد مقدمة من أربعة » عدد المنازل و األبنیة األخرى في العاصمة الباھرة طھران«و تحمل عنوان  ١٨٥٢لعام 

أداء الشعائر الدینیة (تكیة) و األضرحة و المساجد و المتاجر. تصنّف المنازل في و أماكن » عدد المنازل«أسطر قائمة بـ

ھذه الوثیقة كممتلكات تعود لمواطنین عادیین و خدم، و تشمل المجموعة الثانیة السكان من األرمن و التركمان و الیھود 

میدان (تشالمیدان) و و چالھ سنگلجبازار و و ال عودلجانإضافة للتجار. و عند وصف أحیاء المدینة بما فیھا حي األرك و 

بعض المناطق األخرى التي تقع خارج أبواب المدینة، تتصدر قائمة المنازل بیوت كل من رئیس الوزراء و األمراء و 

ل المشایخ و خدمھم. و بعد سرد بیوت علماء الدین و غیرھم من العلماء تندرج في القائمة بیوت المواطنین العادیین. و مع ك

ذلك ال یتطرق الكتاب للمالمح الھیكلیة أو لمواقع ھذه المنازل. كما تذكر الوثیقة في أقسامھا النھائیة التعداد الكلي ألماكن 

الشعائر الدینیة و للمدارس و المساجد و مراكز األسلحة الثقیلة و المخازن و األضرحة و عیادات األطباء و مخازن 

 عمرانیا. األسلحة و األراضي غیر المستغلة 

    



حرره » جغرافیا السكان المقیمین في العاصمة الناصرة«أما الوثیقة الثانیة فھي عبارة عن نص من ثماني صفحات بعنوان 

. و تخصص أربعة صفحات من ھذه الوثیقة للحدیث عن مناھج المقاربة اإلحصائیة و ١٨٦٩عبد الغفار منجم باشي عام 

 أوجھ قصورھا.

 

تحدید و تسجیل األبنیة في « و ھي بعنوان  ١٨٩٩من ھذا الكتاب للمؤلف أخضر علیشاه و تعود للعام و الوثیقة األخیرة 

و تتماثل الوسائل المستخدمة في تصنیف األحیاء في الوثیقتین ». المناطق القریبة من الخنادق المحیطة بالعاصمة الباھرة

في الوثیقة الثالثة التي تعود لعصر مظفر الدین شاه، حیث تصنّف األولى و الثانیة، بینما تتغییر أسماء األحیاء و ترتیبھا 

إضافة ». مثوى النائب عزیز«كـ» النائب«و یتم ذلك عموما تبعا ألسماء األشخاص الذین یحملون لقب ». مثاو«تحت اسم 

 ». شرطة عباس«كالمعبر المسمى » الشرطة«لذلك تطلق على العدید من المعابر اسم 

 

في عنوانھا. و في الوقت ذاتھ » جغرافیة«ھذه الوثائق على خریطة لطھران رغم أن إحداھا تحمل كلمة ال تحتوي أي من 

تقدم كل منھا انطباعا عن المساحة العمرانیة لطھران في بدایة و منتصف سنّي حكم ناصر الدین شاه و في بدایة حكم ابنھ 

تماما ملحوظا من قبل المؤرخین و األنثروبولوجیین و الباحثیین مظفر الدین شاه قاجار أیضا. و لذا یمكن للكتاب أن ینال اھ

 في التخطیط العمراني أیضا. 
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