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فريبا امیري1  و حمیده بختیاری2

گزارش نمايشگاه های سیار برگزار شده اداره کل 
خدمات آرشیوي

)گروه ارتباطات آرشیوی( در سال 1399

معرفی اسناد با موضوعات مختلف یکی از مسئولیت  های مهم آرشیو ملی برای افزایش آگاهی 
ایران، به  تاریخی جامعه است. در همین راستا معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
مناسبت های مختلف نمایشگاه اسنادی به صورت سیار در مراکز تحت پوشش و مراکز علمی 
- پژوهشی برگزار می  نماید. گزارش حاضر اسناد معرفی شده در نمایشگاه  های سال 1399 را 

معرفی می  کند.

1- نمايشگاه الله  زار
اسناد این نمایشگاه با 27 برگ سند در قالب 23 عنوان بنا به درخواست موزه و باغ اتحادیه 
وابسته به شهرداری تهران تهیه و تدوین شد. بازة زمانی این اسناد از دورة قاجار و زمان ناصری 

آغاز و آخرین سند به سال 1327 برمی گردد. 
خیابان الله  زار از قدیمی  ترین خیابان  های تهران است که ناصرالدین شاه پس از بازگشت 
از سفر فرنگ دستور ساخت آن را که مشابه خیابان شانزه لیزه پاریس است را صادر کرد. پس از 
مشروطیت این خیابان شهرت باالیی گرفت و میزبان افراد روشنفکر و مراکز فرهنگی و هنری 
تهران شد. در دورة پهلوی نیز الله  زار رونق سابق را داشت و نماد نوگرایی ایران شد. چرا که 

بسیاری از اولین  های کشور در این خیابان اتفاق افتاد و مکان دیدنی تهران را تشکیل داد. 
عناوین این مجموعه عبارتند از: سوختن چندین خروار هیمه و علف در آتش بازی عروسی 
در باغ استیجاری الله زار و مطالبة دویست تومان خسارت از ]اعتضادالملک[ توسط امین حضور؛ 
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تعیین مقامات  به شهر و  برای رفتن  به عالءالدوله  از الله  زار و دستور  ]ناصرالدین[شاه  بازدید 
بلدیه  باغ الله  زار؛ رونوشت درخواست  افواج در  برای همراهی وی؛ تجمع  کشوری و لشکری 
از حکومت تهران برای جلوگیری از برپایی حراجی  های شبانه در خیابان  های الله  زار و ناصری، 
به دلیل عدم امکان تشخیص کیفیت کاالها در تاریکی؛ درخواست کافه الله  زار از وزارت داخله 
برای صدور مجوز اجرای تئاتر، 16 ذی حجة 1330ق./ 5 آذر 1291ش.؛ قرارداد کافه الله  زار با 
هیئت اتحادیه محصلین ایرانی برای اجرای نمایش در کافه، 11 شوال 1332ق./ 10 شهریور 
1293ش.؛ رونوشت گزارش محکمة اداری در پاسخ به شکایت مالپارلون، مغازه  دار تبعة روسی 
خیابان الله  زار، در موضوع ممنوعیت ساعتی عبور زن از خیابان مزبور، 27 جمادی  الثانی 1332ق./ 
2 خرداد 1293ش.؛ آگهی اجرای تئاتر کمدی »سیرت نیک به از صورت خوب« در کافه الله  زار، 
آب  پاشی  یکسالة  تأمین  برای  محل  آب  اجاره  نامچة  تیر 1294ش.؛  شعبان 1333ق./ 13   22
خیابان  های الله  زار، مخبرالدوله و مشیرالدوله با مال  االجارة یکصد تومان، 22 حمل 1335ق./ 22 
فروردین 1296ش.؛ رونوشت مصالحه  نامه سانتیک خانم با آقامیرزاعلی اکبر خان سیگارفروش در 
خصوص سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازة واقع در خیابان الله زار تهران، 1336ق./ 1296 
یا 1297ش.؛ مصالحه  نامة آقامیرزا عبداله خان با آقا مشهدی هاشم در خصوص اسباب و آالت 
رستوران مقدم الله  زار، 16 جمادی  االخر 1338ق./ 16اسفند 1298ش.؛ قرارداد اجاره سه اتاق 
ملکی حاج مهدی آقای تاجر در خیابان الله  زار به ایوان استپانویچ با مال   االجاره  ای به مبلغ سیصد 
و شصت تومان، ]نهم[ ربیع  االول 1339ق./ 24 آبان 1299ش.؛ مجوز وزارت معارف به آقامیرزا 
رحیم عبرانی برای افتتاح دواخانة پاپاریان در خیابان الله  زار، 15 مرداد 1300ش.؛ اجاره  نامچة یک 
باب و نیم دکان مرغ فروشی ملکی آقای شارق  السلطان در خیابان الله  زار به مشهدی عبداله 
مرغ فروش با مال  االجارة ساالنه به مبلغ یکصد و نود و هشت تومان، ربیع  الثانی 1341ق./ آذر 
1301ش.؛ حکم محکمة صلحیة ارگ تهران در خصوص شکایت آقا میرزا محمود قمی از مسیو 
ستراک سیگارفروش مسیحی از بابت مال  االجارة تعدادی دکان محمدصادق ارباب در خیابان 
الله  زار، 7 جمادی  االولی 1342ق./ 24 آذر 1302ش.؛ گزارش فتح  اله آژان از تخلف رانندگی و 
سرعت غیرمجاز در خیابان الله  زار تهران، 3 آذر 1307ش.؛ سواد برابر اصل اجاره  نامچة یک باب 
مغازة ملکی حاج آقا میرزا تقی خان جواهری در خیابان الله  زار به عمده االعاظم الکلیمیه میرزا نعمت 
اله خان مدیر دواخانه پاریس، 14 شهریور 1308ش.؛ صورت دکاکین ملکی محمد بوشهری، 
معین  التجار، در خیابان الله زار تهران به همراه میزان مال  االجارة سالیانه، 17 خرداد 1311ش.؛ 
نامه به نخست وزیر برای اعالم اجرای نمایش  های منظم هفتگی در هنرستان هنرپیشگی واقع 
در خیابان الله  زار همراه با نوازندگی پیانو توسط استاد مشیرهمایون، 7 خرداد 1319ش.؛ رونوشت 
آئین  نامة تثبیت قیمت ها و اعالم واگذاری انحصار فروش ذغال چوب به شرکت نوین خیابان 
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الله زار در آن، 20 آذر 1322ش.؛ خیابان الله زار تهران درخواست اولیاء تماشاخانة فرهنگ، واقع 
در خیابان الله زار، از نخست وزیر برای معافیت تماشاخانه از پرداخت عوارض، 27 آبان 1326ش.؛ 
عریضة کسبة دست فروش کوچه های اطراف خیابان الله زار به نخست وزیری در اعتراض به اقدام 

شهرداری تهران در ندادن جواز کسب و اذیت و آزار آنان، ]مرداد 1327ش.[.

تصوير شماره1- خیابان الله  زار تهران؛ 1326ش.
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2- نمايشگاه نقشه های تهران
تهران با قدرت گرفتن قاجار و تصمیم محمدآقاخان به عنوان پایتخت انتخاب ، و از آن زمان روند 
رشد و پیشرفت را آغاز کرد. در دورة ناصری شکل و سیاق جدیدتری به خود گرفت و در دورة 
مشروطیت به اوج خود رسید. در اوایل قرن حاضر تهران وسعت یافت و به مرور به بزرگترین 
شهر کشور و کالن شهر تبدیل شد. گروه ارتباطات آرشیوی در مهر 1399 بنا به درخواست موزه 
و باغ اتحادیه، وابسته به شهرداری تهران اسناد نقشه  های تهران را شامل 39 عنوان با معرفی 43 
شیت نقشه را آماده و ارسال کرد. این نقشه  ها متعلق به دورة قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی 
است. نقشه  ها منتخبی از نقشه  های رسم شده به وسیلة مهندسان، نقشه  های تهیه شده به وسیلة 
شرکت  ها و سازمان  هایی مانند دائرة جغرافیایی ارتش، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی ملی ایران، 
مؤسسة جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب است. موضوع نقشه  ها نیز متنوع و شامل نقشه  های از 
مناطق و محالت تهران، راه  های ارتباطی، راهنمای شهری، نقشه  های تفضیلی شهرداری، توزیع 

جمعیت و نقشة توپوگرافی تهران است. 
برخی از عناوین این نمایشگاه به شرح زیر است:

نقشة تهران، رسم شده توسط مسعود شریفی؛ نقشة مرکزی شهر تهران، از انتشارات سازمان 
جغرافیایی و کارتوگرافی ملی ایران؛ نقشة »الیاس بَره« از دارالخالفة تهران در دورة ناصری؛ نقشة 
اطراف تهران و قسمتی از مازندران؛ نقشة تهران، چاپ مؤسسة جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب؛ 
نقشة راهنمای تهران، چاپ مؤسسة جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب؛ نقشة موسیو کرشیش از 
دارالخالفة تهران در دورة ناصری، جمادی   االول 1275ق./ آذر یا دی 1237ش.؛ نقشة تهران 
دورة ناصری ترسیم شده توسط عبدالغفار، محرم 1309ق./ مرداد یا شهریور 1270ش.؛ نقشة 
یا  مهندس، 1328ق./1288  عبدالرزاق  توسط  ترسیم شده  قاجار  دورة  در  آن  اطراف  و  تهران 
1289ش.؛ نقشة اطراف تهران، 21 مرداد 1306ش.؛ شیت نقشة توپوگرافی باختری تجریش، 
اوین، درکه و ونک، ترسیم شده توسط دائرة جغرافیائی ستاد ارتش، 1328ش.؛ نقشة اقدسیه 
تهران، 1329ش.؛ نقشة راهنمای شهر تهران و اطراف آن،  1332ش.؛ نقشة تهران، تهیه شده 
در مؤسسة نقشه  کشی عباس سحاب، اسفند 1336ش.؛ نقشة توسعة تدریجی شهر تهران، مهر 
1348ش.؛ نقشة عمومی شهر تهران، تهیه شده در سازمان نقشه برداری، ]مرداد 1349ش.[؛  نقشة 
توسعة تدریجی شهر تهران، مهر 1348ش.؛ نقشة عمومی شهر تهران، تهیه شده در سازمان نقشه 
برداری، ]مرداد 1349ش.[؛ نقشة طرح تفضیلی شهرداری تهران از منطقة داودیه- دره قشالق، 
آبانماه  اساس سرشماری عمومی  بر  تهران  توزیع جمعیت شهر  نقشة  اسفند 1349ش.[؛   15[
سال 1345ش.، مرداد 1350ش.؛ نقشه    های طرح تفضیلی شهرداری تهران از منطقة ضرابخانه 
از منطقة مجیدیه،  – دروس، 17 مرداد 1350ش.؛ نقشه    های طرح تفضیلی شهرداری تهران 
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1 دی 1350ش.؛ نقشة تهران، 1977م./ 1355 یا 1356ش.؛ نقشة راه  های حوزة استحفاظی 
استان تهران، 1359ش.؛ اولین نقشة برجسته نمای تهران- شمال، مهر 1362ش.؛ نقشة تهران 
منطقه  ای، 1383ش.؛ نقشة راهنمای تهران مرکزی؛ نقشة راهنمای تهران بزرگ؛ راهنمای نقشه 
های اطراف تهران؛ نقشة راهنمای شهر تهران نقشة تهران و اطراف آن؛ نقشة شهر تهران و حومه 

نقشة راهنمای بازار شهر تهران.

تصوير شماره2- نقشة موسیو کرشیش از دارالخالفة تهران در دورة ناصری؛ 
جمادی   االول 1275ق./ آذر يا دی 1237ش.
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تصوير شماره3- نقشة »الیاس بَره« از دارالخالفة تهران در دورة ناصری

3- نمايشگاه اسناد عکس  های تهران؛
نمایشگاه  های عکس  های تهران بنا به درخواست شهرداری تهران در 66 عنوان با معرفی 94 
قطعه عکس از جنبه  های مختلف این شهر تهیه و ارسال شد. تصاویر خیابان  ها و میادین شهر، 
دروازه  ها، ساختمان  های شهری مثل مدارس و بانک  ها و کافه  های قدیمی تهران در دورة قاجار و 

پهلوی و عملیات  های عمرانی شهری فهرست نمایشگاه را تشکیل می  دهد.
عناوین زیر در نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند:

 باغ ملي- تهران؛ عمارت بلدیه در میدان توپخانه؛ ساختمان ادارة پست-تهران؛ تخریب خانه 
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  های قدیمی تهران به منظور تعریض خیابان ها و نوسازی مناطق شهری؛ ایستگاه راه  آهن تهران؛ 
خیابان بخارست تهران؛ میدان اول تهرانپارس؛ میدان هفتاد و یک نارمک؛ نمایی از خیابان چمن 
غربی؛ میدان سی نارمک؛ نمایی از خیابان رضوان شرقی؛ ترافیک در یکی از خیابان   های تهران 
در دهة سی؛ عملیات عمرانی در خیابان های تهران توسط شهرداری؛ عملیات عمرانی و بهسازی 
پارکینگ، جدول   کشی و بهسازی توسط شهرداری منطقة 9  احداث  ایرانشهر تهران؛  خیابان 
تهران، 1352ش.؛ عملیات عمرانی پل   سازی مقابل ایستگاه   های اتوبوس خیابان امیریه؛ عملیات 
عمرانی و ایجاد فضای سبز در میدان غار تهران توسط شهرداری منطقه 5؛ عملیات عمرانی 
کارگران برای احداث کانال در پارک راه   آهن؛ خیابان   های یکی از مناطق تهران، قبل از آسفالت 
شدن؛ درختکاری و گل کاری در اطراف جاده آرامگاه تهران؛ خیابان ولیعصر تهران؛ خیابان نادری 
تهران ]جمهوری اسالمی کنونی[ پس از آسفالت؛ خیابان سی متری]کارگر جنوبی کنونی[ پس 
از آسفالت؛ نقشه   های طرح تفضیلی شهرداری تهران از منطقة مجیدیه،] 1350ش.[؛ نقشه  های 
طرح تفضیلی شهرداری تهران از منطقة ضرابخانه – دروس، ]1350ش.[؛ نقشة طرح تفضیلی 
شهرداری تهران از منطقة داودیه- دره قشالق، ]1350ش.[؛ نمائي از عمارت مدرسة نظام، در 
دورة قاجار؛ سردر مجلس شورای ملی و گلدسته   های مسجد سپهساالر؛ ساختمان مرکزی بانک 
ملی در خیابان فردوسی؛ خیابان فردوسی تهران؛ تصویر هوائی از ساختمان بانک ملی و اطراف 
آن در خیابان فردوسی تهران؛ تصویر هوائی از میدان انقالب تهران و ساختمان ها و خیابان های 
اطراف آن؛ تصویر هوائی از مناطق مرکزی تهران؛ میدان تجریش تهران؛ دروازه قزوین تهران 
در اوائل دورة پهلوی؛ کافة بلدیة تهران در خیابان یوسف  آباد، در محل فعلی تئاتر شهر؛ منظره  ای 
از باغ ملی تهران؛ میدان مخبرالدوله تهران، در دورة پهلوی اول؛ کافه پارس واقع در خیابان الله 
زار در دورة پهلوی اول؛ مهمانخانة فردوسی تهران در دورة پهلوی اول؛ نقشة تهران، از انتشارات 
مؤسسة جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب تهران؛ دروازه دوالب تهران، از نمای درونی شهر؛ دروازة 
خراسان، از نمای بیرونی شهر؛ دروازه قزوین، از نمای بیرونی شهر؛ نمای دروازه گمرک تهران، 
از درون شهر؛ دروازه دولت تهران، از نمای بیرونی شهر؛ دروازه شاه عبدالعظیم، از نمای بیرونی 
شهر؛ نمای دروازه یوسف  آباد تهران از بیرون شهر؛ دروازه دوالب، از نمای بیرونی شهر؛ دروازه 
گمرک تهران؛ دروازه شاه عبدالعظیم؛ دروازه دولت تهران از خیابان الماسیه؛ دروازة خیابان ناصریة 
ایتالیایی؛ دروازه دوالب تهران؛ دروازه دولت تهران؛ حمل  لوئیجی پشة  از عکس  های  تهران، 
مسافر با واگن اسبی در تهران دورة پهلوی اول؛ نقشة راهنمای تهران، چاپ مؤسسة جغرافیائی 
و کارتوگرافی سحاب؛ بانک شاهی – تهران؛ نمایی از دروازة دوشان تپه از درون شهر؛ نمایی از 
دروازة دولت از درون شهر؛ میدان توپخانه در دورة قاجار؛ تردد واگن اسبي در خیابان هاي تهران؛ 
تجمع مردم و تردد وسائل نقلیه در میدان ارگ؛ خیابان عالءالدولة تهران)فردوسي کنونی(؛ مدرسة 
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دارالفنون؛ نمایي از بانک شاهي و ساختمان  هاي اطراف آن در تهران و نمایي از بانک شاهي در 
میدان توپخانه.

تصوير شماره4- خیابان ولیعصر تهران.
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تصوير شماره5- نمائي از عمارت مدرسة نظام در دورة قاجار  


