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پايان سنت حدنامهنويسی توصيفی و سهم مهندس بُغايری در نقشهبرداری مدرن ايران
امید رضائی
کارشناس پژوهشی ،سازمان اوقاف و امور خیریه
rezaiomid@gmail.com
(دریافت ،1398/04/31 :پذیرش)1398/06/10 :

چکیده

در دورۀ قاجار اتفاقاتی در ايران رخ داد که برای جامعۀ آن روز تازگی داشت؛

يکی از آنها شروع نقشهبرداری علمی و مدرن توسط خود ايرانيان بود .تا قبل از

اين اتفاق در جامعۀ ايرانی متنی توصيفی در قالب مدرکی به نام «حدنامه» تنظيم

می شد که ماحصل تالش جمعی چند خبرۀ موثق آشنا با موضوع و محيط و
جغرافيای محلی بود .با آنکه نقشهبرداری جديد در ايران نسبت به فرانسه دير

شروع شد .اما در زمان کوتاهی تنی چند از نقشهبرداران از جمله ميرزا عبدالرزاق
مهندس بغايری موفق شدند عالوه بر تهيه نقشههای مناطق مرزی از شهرها و

مناطق روستايی حسب نياز دولت و مالکان ،نقشههايی نيز در مقياسهای
مختلف تهيه نمايند ،اين اتفاق در راستای نوسازی جامعۀ ايرانی اقدامی

سرنوشت ساز بود که در ابتدای دورۀ پهلوی با نديده گرفتن نيروی داخلی اين
توان بالقوّه به حاشيه رانده شد.

کلیدواژهها :حدنامه ،قاجار ،مهندس بغايری ،نقشهبرداری.
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مقدمه

با نگاهی به جامعۀ امروز ايران میتوان متوجه شد که با وجود در دسترس بودن نقشههای

متفاوت ،هنوز استفاده از نقشه در زندگی روزمرۀ مردم عموميت نيافته است .اغلب ما

با زبان نقشهها احساس بيگانگی داريم .شايد اگر در طول دورۀ تحصيالت عمومی چند

ساعتی به نقشهکشی و حتی نقشهخوانی اختصاص داده میشد ،زبان نقشهها برای ما تا

اين حد دشوار نبود؛ حتی با آمدن نقشههای برخط ،اغلب به جای حس بينايی از حس
شنوايی بهرهبرداری میکنیم.
بر اساس سياحتنامۀ شاردن (1713-1643م) مشخص میشود که سياحان و
جهانگردان اروپايی نقشه به دست به ايران سفر میکردهاند ،اما اين نقشهها چندان دقيق

نبوده است .چنانکه ،مثالً ،درياچۀ ايروان (دريا شيرين) و چند درياچۀ ارمنستان و ماد

در آنها جانمايی نشده بود (شاردن ،ج ،2ص .)289-288سيروس عالئی در دو کتاب
جداگانه

به

زبان

انگليسی

يکی

در

سال

2005

به

نام

 General Maps of Persia 1477-1925و ديگری در سال  2010به نام

 Special Maps of Iran 1477-1925دهها نقشه را گردآوری و توضيح داده است.
به عبارتی ،با آن که در آن سالها نقشهبرداران مختلفی از کشورهای گوناگون ايران را
به عنوان بخشی از جورچين آسيا و خاورميانه ترسيم میکردند ،ولی نقشه تا چند سده

بعد نتوانست نظر ايرانيان را به خود جلب کند .شاردن در نقد رفتار جامعۀ آن روز ايران
روی چهار نکته تأکيد دارد :نخست ،بیاطالعی مطلق ايرانيان در بارۀ وضعيت ملل
ديگر؛ دوم ،عدم آگاهی از جغرافی و عدم دسترسی به نقشه؛ سوم ،بیعالقگی به سفر

کردن و شناختن ممالک ديگر و متعاقباً ،عدم احتياج به معرفت فواصل طرق؛ چهارم،
در دسترس نداشتن سفرنامههای ممالک بيگانه ،روزنامه ،و دفاتر نشانی (شاردن ،ج،4

ص.)169-168

پيشرفتهای علمی و فنی از جمله نقشهبرداری (کارتوگرافی) با سفرهای اکتشافی

پرتغالیها و امکانات منتج از آن بروز کرد .دريانوردی در نيمۀ دوم قرن پانزدهم ميالدی
به سرعت پيشرفت کرد .در اوايل قرن شانزدهم ميالدی که اولين ناوگان پرتغال به

هندوستان رسيد ،کاراوالهای تندرو و سبک بخش مهمی از کشتیهای ناوگان را
تشکيل می داد .پرتغال کشوری کوچک با جمعيتی دو ميليون نفری بود که در تولد

عصری جديد سهيم بود (آلبوکرک ،ص .)13-11آنها در قرن پانزدهم و شانزدهم

پایان سنت حدنامهنویسی توصیفی و23/ ...

ميالدی نقش مهمی را در گشودن «نقشۀ بزرگ انسان» با آغاز سفر به هندوستان در

سالهای  1497تا 1498م ( 903-902قمری) بازی کردند.

انگيزۀ پرتغالیها ،هرچه که بود ،با اکتشافات خود نه تنها محدودۀ دنيای ناشناخته
برای اروپاييان را وسعت بخشيدند بلکه تا حد زيادی برای درستتر نشان دادن آن

کمک کردند (آلفونسو ،ص .)33در سال م909( 1504ق) نصفالنهارها برای اولين
بار در تاريخ نقشهکشی به نقشه وارد شدند (آلبوکرک ،ص .)12در پايان قرن شانزدهم

با معرفی مقياس «عرض جغرافيايی» يک نوآوری انقالبی در نقشهکشی به عمل آمد و
به دنبال آن پس از اکتشافات عظيم ،پرتغال مرکز اروپايی دانش جغرافيا و نقشهکشی

شد .نقشۀ معروف جهاننمای آلبرتو کانتينيو (1502م) قديمیترين نقشۀ تاريخدار
پرتغالی است که کشف هندوستان توسط آنها را رسم و توصيف کرده است .در اين نقشه

اروپای مديترانهای و افريقا ،به انضمام مناطق شرق و خاور دور در غرب و مايملک
اسپانيا در آمريکای مرکزی و سرزمين نيوفاندلند در شمال و قسمتی از برزيل در جنوب

نشان داده شده است (آلفونسو ،ص .)33نقشهکشهای پرتغالی در قرن شانزدهم تا

اواخر قرن هفدهم در کشورهای مختلف ديده میشدند :در اسپانيا ،در فرانسه ،در
انگلستان و در آلمان (همان ،ص .)13در اوايل دهۀ 1540م (947ق) پرتغالیها اولين

غربیهایی بودند که قدم به خاک ژاپن گذاشتند .نقشهبرداری يکی از زمينههای مبادلۀ
فرهنگی بين آنها شد و از اين طريق بود که ژاپن به اروپا شناسانده شد .البته اواخر قرن

شانزدهم بود که پرتغالیها نقشۀ باکيفيتتری از ژاپن تهيه کردند و در نيمۀ قرن هفدهم

کيفيت اين نقشهها باز هم بهتر شد (مارکز ،ص .)16-14بنا بر اين ،احتماالً ژاپنیها
اولين آسيايیهايی بودند که نقشهکشی جديد را از پرتغالیها ياد گرفتند .حال آن که آنها
زودتر با ايران آشنا شده بودند .نمیتوان گفت تقابل رعايای ايران با پرتغالیها در هرمز
و متعاقباً ،نارضايتی سالطين صفوی بر سر باجخواهی از صيادان و تجار و کشتار حجاج

(شاردن ،ج ،3ص ،229-213ص )279در عدم ارتباط دوستانه و انتقال اين دانش

تا سدههای بعد تأثيرگذار بوده است.

حال اين پرسش به وجود میآيد که طی اين مدت و حتی از زمان تأسيس دارالفنون
که خود از پايگاههای نفوذ انديشۀ غربی و فعاليتهای ضددينی محسوب میشد ،عموم
مردم و حتی حکومت چطور حد و مرز امالک خود را اعالم و در مقابل سوءاستفاده

ديگران از آن حفاظت میکردند؟ تنها پاسخ نسبتاً معاصر به اين پرسش که برآمده از
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منابع آرشيوی دورۀ قاجار است شاید اين باشد :معاينۀ ميدانی و توصيف حدود ملک.

اما معاينۀ ميدانی با چه کسانی بوده و حدنامه را چه کسانی و طی چه فرايندی انجام

میدادهاند؟ و در آخر اينکه اين فرآيند در چه مقطعی متوقف شد؟
حدنامه نويسی

در همه جای دنیا که اموراتشان بر پایۀ کشاورزی ،دامداری ،و اخذ مالیات میچرخیده،

تعیین حدود مالکیت افراد موضوع مهمی بوده است .با وجود این اختالفات اراضی به

صورت موقت یا بلند مدت هر از گاهی بروز میکرده است .میدانيم که در 870ق.

فردی به نام قاضی عميدالملک سمنانی در ضمن وقفنامهاش «شرط» و پیشبینی کرده
است که برای تثبیت حدود و ثغور اراضی موقوفهاش هر بيست سال يکبار متولی وقت
وقفیه (وقفنامه) را تجدید کنند:

 .../320و شرط ديگر /321آنکه هر بيست سال اين وقفيه تجديد نمايند تا اگر
حدود معلومات/322 ،بواسطه فترات زمان و انتقاالت محدود عليها متغير شده
باشد ،ظاهر /323شود ( ...رضائی ،1366 ،ص.)91

اين خود دليلی است بر اينکه در اين دوره ،که مصادف با شروع جدی نقشهبرداری در

جهان بوده ،در کشور ما نقشهبرداری حتی بهصورت محدود و محلی جايگاهی نداشته

است .با توجه به اینکه در قرون سيزده و چهارده نيز همچنان زندگی دهقانان و زارعان
متکی به کشاورزی و دامداری سنتی بوده است ،طبعاً ،این مسایل روی اقتصاد محلی و
خصوصاً مالیات و به دنبال آن فرار زارعان اثرگذار بود؛ همچنان که بر ميزان محصوالت

و صادرات .تحقیقی سراغ نداریم که نشان دهد ،به معنی واقعی کلمه ،در نظام دیوان
ساالری ایران در دورههای مختلف افرادی متصدی نقشهبرداری و تهيۀ نقشۀ محلی
بودهاند .ولی اسنادی وجود دارد که حاکی از جدل بر سر حدود و فراخوانی افرادی برای

تحديد حدود بودهاند .به طوری که به عنوان نمونه میتوان به دعوای مشایخ حضرت
قیدار

نبی(ع)

(مدعی) با اهالی چهل ایوان مشهور به حصار (مدعیعلیهم) در اواخر

ربیعالمولود 1251ق بر سر مرز (حد فاروق) امالک تخت و آوه چال با حصار اشاره
کرد .در اینجا مدعی برای اثبات دعوی و مدعیعلیهم برای جواب و دفاع از خود
درباره موضوع تشخیص و تحدید حدود متنازعفیها در محکمۀ شرع مرضی الطرفین

حاضر شدند .حاکم شرع جهت بررسی موضوع به همراه طرفین منازعه و عدول محل از

مناطق مورد نظر بازدید کردند .جالب است که هیچ یک از آنها نقشهای ارائه نکردند.

پایان سنت حدنامهنویسی توصیفی و25/ ...

تنها مدرکی که پس از جر و بحث بسیار از سوی مدعی مطرح شده حدودنامهها (حدنامۀ

قدیم و جدید) و یک مصالحهنامه است .حاکم شرع هم در نهایت بر اساس بازدید
محلی ،مدارک و نظر افراد موثق همان حدود مندرج در حدنامههای سابق را تایید

کردند .به عبارتی ،این بار نیز نقشهای از محل ترسیم نشد ،بلکه به روال سابق صرفاً

حدود اربعه (حدی به حدی) را بهصورت کلمات بازگو و پایان ادعاهای طرفین را اعالم

کردند .بیش از پنجاه نفر این ورقۀ حکمیۀ شرعیه را تصدیق کردهاند (سازمان ،...
پرونده  133زنجان).
البته همیشه درگیری در مناطق روستایی نبوده و مرجع رسیدگی نیز علما نبودهاند .به
عنوان نمونه میتوان ماجرایی را که علیمحمد فسائی در شهر فسا در سال 1308ق به

وجود آورد ،بازگو کرد .رسیدگی به موضوع چندین کیلومتر آن طرفتر در مرکز والیت
شروع شد .این اتفاقات در رقمی که والی فارس معتمدالدوله سلطان اویس میرزا (فرزند

ارشد فرهاد میرزا معتمدالدوله) که بعداً به احتشامالسلطنه ملقب شد ،بازگو شده است.

بنا به این رقم که در ربیع الثانی  1308صادره شده است ،شخصی به نام علیمحمد

فسائی وقتی که خرابی ديوار همسايه را میبيند طمع میکند و در صدد توسعۀ خانه خود
برمی آید .وی ظاهراً ،شارع عام را به خانۀ خود الحاق کرد و بخشی از باغچه بهناچار به

شارع عام تبدیل گردید .وقتی والی چنین گزارشی را دریافت کرد ،طی رقمی ،میرزا

محمدعلی ناظم فسا را مأمور کرد تا همراه با چند نفر ممیّز (اهلِ خِبره/قسّام) حقیقت

ماجرا را بررسی کند« .معاینۀ محلی» قضیهای بوده که به تشخیص محکمۀ شرع و حاکم
محلی بستگی داشته است و یا با توافق طرفین دعوا .مُمیّزها چه بسا باسواد یا بیسواد

بودند.
در اینجا حاکم محلی حکم داد که ناظم فسا به همراه ممیزهای محلی صحت و سقم

ماجرا را بررسی کنند .از این رو چون تعیین ممیزها به امر والی بوده ،لذا حقالزحمۀ آنها
را قاعدتاً ناظم باید پرداخت میکرد .اگر آنها تصرف شارع عام توسط علیمحمد را

تأیید میکردند ،وی باید شارع را تخلیه و تعهد میکرد دیگر زمین شارع را تصرف نکند
(سازمان  ،...اسناد متفرقه ،مجموعۀ بادکوبهای ،بیشماره) .از این رو مشخص میشود

که حکومت چه در مرکز والیت و چه در محل نقشهای از فسا نداشته است .لذا عجیب
نیست که در صورت بروز چنین اتفاقاتی ،تنها روش ،معاینۀ محلی و بررسی ادله و
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امارات 1تصرف شده بود .گفتنی است در قانون محاکمات عمومی مصوب 1328ق
هزینه و مخارج این جلسات کارشناسی به عهدۀ آن کسی بود که چنین اقدامی را تقاضا

کرده بود و اگر به درخواست هر دو طرف بود ،بین آنها تقسیم میشد (مجموعۀ
مصوبات  . ...ماده  ،327ص .)491مخارج تحقیقات یا توافقی بود یا بر حسب نظر

محکمه (همان ،ماده  ،326ص.)491

اما روش سادهتر یا کمزحمتتر و کمهزینهتر دیگری نیز وجود داشت و آن بررسی
اصل یا رونوشت مدارک و قبالههای کهنه در محل محکمه بود .از این جمله ،دعوای
بین مالکان دو قریۀ دوران و ریحان واقع در زنجان مورخ رمضان 1205ق است که در

محکمۀ شرع رسیدگی شده است .با پیدا شدن یک قبالۀ کهنه (قديمی) که حدود قریهها

در آن مندرج بود ،طرفین به همان حدود معين توافق کردند .در این سند مجدد خط
مرزی بین دو قریه با عنوان «حد فاروق» بازگو و حدود تجدید گردیده است (مرکز اسناد

مجلس ،شمارۀ بازيابی  79/537/36خ.).
نمونۀ دیگر نزاع و مشاجره بر سر حدود دو قریۀ ترهجرد و اوجتپه بوده که در 16

ربیع االول 1254ق در نزد امیر اصالن خان مجدالدوله مطرح و به همین روش ،یعنی
استناد به حدنامۀ قدیم و تعلیقۀ امانالله خان افشار ،یادآوری و حل و فصل گردید و در
قالب حدنامهای به تاریخ روز تثبیت و تجدید شد (همان ،شمارۀ بازيابی 79/539/23

خ.).

اما این حدنامهها همیشه کامل و دقیق نبودند و خود میتوانست باعث گفتگو و بروز

اختالف شود؛ چنان که در ذی قعدۀ 1303ق باعث نزاع بین مالکان چورزق و دوران
شد .حال آنکه موضوع قبالً ،در سوم رجب 1299ق با مراجعه به اسعدالملک حاکم
خمسه و توسط وکالی بالعزل رسیدگی و حل و فصل شده بود .اما در عمل مشخص

شد که این حدنامه نیازمند متمم است .لذا چهار مأمور حکومتی از طرف حاکم خمسه
معین شدند که به موضوع رسیدگی کنند .آنها در نهایت تکملهای به آن حدنامه الحاق

کردند (همان ،شمارۀ بازيابی  81/546/9خ .).با وجود این در این حدنامه ،حدود و

زوایای آنها ترسیم نشدهاند ،بلکه فقط حدود چهارگانه (اربعه) به عنوان شاخص معرفی
شدهاند« .صورت مجلس تحدید» بیشباهت به اين سند نيست.
 .1اماره یعنی تحقیق بر پایۀ آثار و بقایا و ...

پایان سنت حدنامهنویسی توصیفی و27/ ...

نقشهبرداری مدرن و مهندس سختکوش ايرانی

اين نمونهها خود دليلی است بر اينکه در اين دوره که مصادف با شکلگيری نهايی

نقشهبرداری پيشرفته بود ،در کشور ما نقشهبرداری همچنان حتی به صورت محدود و
محلی جايگاهی نداشت ،چون در جامعۀ ايرانی ،هندسۀ تصويری ،نقاشی و پرسپکتيو

که از علوم جديد محسوب میشدند ،تدريس نمیشد .کالین 1رابطۀ اين سه مبحث را

سالها قبل در کتاب نقش رياضيات در فرهنگ غرب به سادگی و شيوايی توضيح داده
است (کالين ،ص ،180-143پانوفسکی .)1389 ،حال آنکه رينگر با ديدگاه

جامعهشناسی تاريخی ،يعنی تکيه بر ديدگاه مارکس وبر ،مدرنسازی را فرايندی عقالنی
در چهار حوزۀ جداگانه ،اما به هم پيوسته ،معرفی کرده است :اقتصاد ،حقوق ،زندگی

فکری و شخصی ،و کشورداری .البته وی تأکيد دارد که آموزش در فرايند مدرنسازی
و عقالنی کردن نقش محوری دارد (رينگر ،ص )15-14و چنانکه گفته شد رياضيات

در ميان تمامی علوم ،مهمتر از بقيه است .تدريس هندسه و رياضی و استفاده کاربردی

از آنها در تهيۀ نقشه توسط کرشيش ،معلم ریاضی و فیزیک در دارالفنون ،سبب شد

اکثريت فارغالتحصيالن از محصالن رشتههای توپخانه ،هندسه ،و رياضی باشند .همان
طور که آمارها نشان میدهند ،بيشتر ورودیها در اين دو رشته بوده است( .همان،

ص )94البته در سالهای بعد هنوز افرادی بودند که برای تحصيل رياضی و هندسه به

خارج اعزام میشدند (همان ،ص .)106اما بايد ورود ايرانیها به ردۀ مدرسان را مهم
ترين گام در نوسازی ايران محسوب کنیم .يکی از مربيان معروف ايرانی دارالفنون ميرزا
عبدالغفار بود که در کنار کثرت و تنوع تأليفات مدرسهای به نقشهبرداری نيز اهتمام

داشت .بهترين شاگردش ،ميرزا عبدالرزاق بغايری بود که بر نقشهبرداری و جغرافيا
تمرکز داشت و تا پايان عمر اين رويه را ادامه داد ،او در تبديل دادههای نوشتاری به

نقشههای هندسی غربی نقش مهمی داشت.

با آنکه تحقيقات نسبتاً زيادی در بارۀ مهندس بغايری وجود دارد ،اما تاکنون تعداد

تقريبی نقشههای وی اعالم نشده است .در ميان چهار اثر جغرافيايی منتشر شده ،هفده

نقشه از وی وجود دارد :سه نقشه دستی و چاپی از تهران و هجده نقشه از سرحدات با

امضای وی مربوط به حدفاصل سالهای  1355-1306قمری.

1. Kline
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جدول  .1صورت نقشههای دستی و چاپی طهران و سرحدات اثر سرتيپ بغایری (-1306
1355ق)

نقشه /مأخذ

مکان

نقشۀ مختصر تهران در حاشیۀ نقشۀ ایران1316 ،ق (مرکز اسناد

مجلس ،بیشماره؛ شیرازیان ،1394 ،ص125-124؛ شيرازيان،
 ،1395ص)6

تهران

نقشۀ بلوکات تهران ،بیتاریخ ،عبدالرزاق ،دستی (شيرازيان،
 ،1395ص)73-72

نقشۀ دامنههای جنوبی البرز از قزوين تا دماوند و ايوانکی (نقشۀ
تهران و اطراف) (مهندس بغايری؛ شيرازيان ،1395 ،ص-127

128؛ شيرازيان ،1395 ،ص ،74ص)85-78

نقشۀ دو اسکله طرفين سد اهواز  ،رجب ( 1306مقياس يک پنج

هزارم ذرع) (پاکدامن جامی و دیگران ،ص)197

نقشۀ قريه اهواز و قطعهای از رود کارون ،رجب ( 1306مقياس
يک چهار هزارم ذرع) (همو ،ص)194

تپوگرافی مسير تهران به خوزستان ،شعبان ( 1330مقياس يک

شش هزارم ذرع) (همو ،ص)189-188

تهيه کپی از روی نقشۀ ده حصار در شمال خراسان ،اثر ناپتات،

 ،1894متقال( ،مقياس ( )16800/1همو ،ص)110
سرحداتِ خوزستان،

خراسان ،بندر ترکمن

نقشۀ قريه فيروزه ،ده حصار شمال خراسان (همو ،ص)109-108
نقشۀ حدود مرزی ايران و روسیه تزاری در محدودۀ خليج حسينقلی
[بحر خزر]( ،مقیاس( )1/14000همو ،ص)115

ضميمه نقشه سرحدات خراسان تا بحر خزر1341 ،ق

(مقیاس( )21000/1همو ،ص)120

صورت اعمال مثلثات و اصول نقشۀ استراباد و صحرای ترکمن و
بندر رجز و اشرف تا شاهرود و بسطام1341 ،ق ،با توضيحات در

باالی نقشه (مقياس  1/100000ام) (همو ،ص)98

خط مرزی ايران و روسيه تزاری در امتداد رود اترک ،بیتاریخ ،

(مقياس  14000/1ام) (همو ،ص)118

نقشۀ رود اترک ،بیتاریخ( ،مقياس ( )84000/1همو ،ص)117

پایان سنت حدنامهنویسی توصیفی و29/ ...

نقشۀ حدود مرزی ايران و روسيه تزاری در محدوده خليج
حسینقلی ،به صورت دستنگار و رنگی ،با عاليم راهنما و
مختصات جغرافيايی در حاشيه چپ آن( .همو ،ص)115

نقشۀ مثلثاتی و مساحی از خاک درگز و اتک که اساس نقشۀ

لطفآباد بر این اعمال گذاشته شده ،بیتاریخ ،بیمقیاس( .همو،
ص)95
نقشۀ دره زنگالنلو تا کهنه حصار و شيلکان 5 ،رجب
 1304/1343ش( .مقياس( )10000/1همو ،ص )107-106
نقشۀ بيله سوار و نواحی ما بين رود ارس و بالهار چای ،شعبان
سرحداتِ خوزستان،

خراسان ،بندر ترکمن

( 1344همو ،ص)33

نقشۀ رود بالهار (بالهار چای) که سرحد است بين ايران و روس،

عبدالرزاق مهندس بغايری رئيس هيأت فنی 21 ،ربيع االول 1344
(مقياس  10000/1ام) (همو ،ص)23-22

نقشۀ قسمتی از از رود ارس از قلعه خرابۀ اولتان تا مقابل بهرام تپه،

ربیعالثانی ( ،1344مقياس  10000/1ام بر حسب مطر و ذرع و
ماجین) (همو ،ص )21-20

نقشۀ زاهدان دزداب1351 ،ق1311 /ش (مقياس  4000/1ام)

(همو ،ص)150

نقشۀ سر حدی ايران و افغانستان در ناحيه قاينات 1355 ،ق/.

1315ش (مقياس  10000/1ام متر) (همو ،ص)129-128

اين جدول گوشهای از کار اين نقشهبردار سختکوش ايرانی را به نمايش میگذارد.
ورود به دارالفنون در سن هجده سالگی ،که مصادف با سال 1304ق ،است و گرايش
به نقشهبرداری در 1306ق سبب شد تا اواخر عمر در سمتهای مختلف و مناطق

مختلف از محل درآمد نقشهبرداری امرار معاش کند .وی از شاگردان ممتاز و مورد
توجه ميرزا عبدالغفار نجمالدوله (1326ق) بود .نجمالدوله بر استعداد برتر و خالق

اين شاگرد نسبت به ساير شاگردانش تأکيد داشت (مرکز اسناد مجلس ،بیشماره؛

شيرازيان ،1394 ،ص125-124؛ شيرازيان ،1395 ،ص .)6البته اين عالقه دو طرفه

بود .چرا که با اخراج نجمالدوله ،بغايری نيز با وجود مخالفت استاد ،تحصيل را ناتمام
و دارالفنون را ترک کرد .با وجود اين ،چندی بعد موفق شد لقب «سرتيپ» را از
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ناصرالدين شاه بگيرد و مدرس مدرسۀ نظام شود .در دورۀ مظفری به دليل تعديل بودجه،
مواجب دولتی وی قطع شد و پس از آن هيچ شغل دولتیای نپذيرفت (مسعود انصاری،

ص216؛ بيات ،ص.)537-536

يکی از نقشههای منتشر نشدۀ مهندس بغايری ،نقشۀ امينآباد ورامين در حوالی

قرچک است که تاريخ ترسيم آن شوال  1336است (سازمان  ،...اسناد متفرقه،

بیشماره) .ظاهراً ،اين امينآباد نسبت به امينآبادهایی که در محدودۀ تهران وجود دارد
جوانتر از بقيه است ،چراکه در «نقشۀ بعضی بلوکات دارالخالفه تهران» که عبدالرسول
مهندس اصفهانی در سال 1280ق1864/م ترسیم کرد( ،شيرازيان ،1395 ،ص20؛

سلطانی ،ص )134-117امينآبادی در حوالی قرچک وجود ندارد (نکـ .تصویر .)1

تصوير  .1برگرفته از نقشۀ عبدالرسول مهندس اصفهانی

در نقشۀ آلکساندر فردريش اشتال 1نيز که در سال 1900م1318/ق از «مناطق
اطراف تهران» که مقياس آن يک به دويست و ده هزارم است نيز همين طور است

(شيرازيان ،1395 ،ص( )58نکـ .تصویر  .)2گفتنی است ،اشتال نقشههای ديگر نيز
ترسيم کرده است (عالئی ،2010 2،ص.)411-405

1. STAHL, A. F.
2. Alai

پایان سنت حدنامهنویسی توصیفی و31/ ...

تصوير  2برگرفته از نقشۀ اشتال

در «نقشۀ تهران و نواحی» در سال 1328ق که اثر احمد بن سليمان در  1328نيز در

آن محدوده «امينآباد»ی وجود ندارد (همو ،ص.)86

تصوير  .3برگرفتۀ از نقشه احمد بن سليمان

اما از مهندس بغايری در سال  1328ق دو «نقشۀ طهران و بلوکات قلمرو آن» به جا

مانده است .وی در مقام «مهندس ادارۀ والیتی دارالخالفۀ طهران» با تجميع پنج نقشه
و بر حسب فرسنگ شش ذرعی نام و موقعيت  1092مکان مختلف را ثبت کرده است.

روی يکی از آنها شش «امين آباد» ثبت است ،بدين قرار :امين آباد /شمال ساوجبالغ؛

امينآباد /شمال غرب شهريار؛ امينآباد /شرق شاه عبدالعظيم ،شمال اليمان؛ امينآباد/
غرب فيروزکوه ،جنوب شرق کوه تارمومج؛ امينآباد /شمال غرب درياچۀ قم ،جنوب

عزيزآباد؛ امينآباد /شرق غار ،شرق قرچک (نکـ .شيرازيان ،1395 ،ص.)75
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تصوير  .4برگرفته از اولين نقشۀ بغايری

حال آنکه در روی ديگری با خطی متفاوت نام «امينآباد» در حدفاصل «پردیس-
مافیآباد» ،و البته به اشتباه در «شرق قرچک» مشخص است (همو ،1395 ،ص )83
(تصویر .)5

تصوير  .5برگرفته از دومين نقشۀ مهندس بغايری

البته با توجه به گورستان ،باغچهها ،و چند رشته قنات بعيد است اين قريه در طول

هشت سال چنين رشدی داشته باشد .به هرحال ،از آنجا که مهندس بغايری پس از سی
سال کار از امينآباد نقشهبرداری کرده (سازمان  ،...نقشه ،بیشماره) اين نقشه بايد يکی
از دقيقترين نقشههای وی باشد .ابعاد اين نقشه  172در  104س.م است ،که به نظر

میرسد ،بزرگترين نقشۀ شناخته شده از او است .در صدر و منتهیالیه سمت راست

پایان سنت حدنامهنویسی توصیفی و33/ ...

اين نقشه عبارت «نمره  »75درج است .البته شايد برخی اين عدد را  705بخوانند .ولی

در واقع آن صفر ،بر حسب روشِ نمرهنويسی در آن دوره ،صفر هفتاد است .مسعود

انصاری گفته است مهندس بغایری برای امرار معاش حسب نياز مردم به تقويم و تقسيم،
نقشهبرداری میکرده و این نقشهها در مقیاس یک چهار هزارم ذرعی بوده و شمارهبندی
داشته است (همو ،ص .)218بنابراين ،با توجه به «شماره برگۀ نقشه» ،اين نقشه هفتاد
و پنجمين نقشۀ عمومی يا شخصی اوست ،نه هفتاد و پنجمين نقشۀ اداری يا دولتی که
وی به عنوان «مهندس ادارۀ واليتی دارالخالفه» يا «رئيس هيأت فنی وزارت خارجه»

آنها را ترسيم کرده است.

گفتنی است پالنِ سرای خدایی در ربيعاالول 1328ق واقع در بازار تهران را با

اندازۀ احتمالی  30در  13.6س.م نيز ماحصل کار مهندس بغايری است که در ذيل يک

تقسيمنامۀ طوماری به قطع  134در  22.3س.م .که تقريباً سه ماه بعد -بيست و يک

رجب همان سال -در ادارۀ کل اوقاف روی کاغذی اداری با سربرگ «وزارت معارف
و اوقاف و فوائد عامه /اداره کل اوقاف» رونوشت شده است (رضائی،1388 ،

ص .)170-153اين پالن ظاهراً ،فاقد «شماره برگه» است .مقياس آن مشخص نيست
اما احتماالً ،اين نيز چهار هزار به يک بوده است .توانايی مهندس بغايری در تهيه پالن،

نقشه ،و تجميع نقشهها چه بسا سبب شد تا وزارت کشور او را دعوت کند تا قريب چهار

سال (  1344تا 1348ق 1304/تا 1308ش) به کارمندان بلدیه ،آموزش دهد.

با وجود مهندسانی که مورد تأييد مهندس بغايری بودند ،مجلس شورای ملی در 22

آبان ماه 1305ش اجازه داد ادارۀ کل صناعت و فالحت مهندسی آلمانی استخدام کند،
و با خاتمه يافتن قرارداد اوليهاش دوباره به مدت سه سال و در قالب مادۀ واحدهای در
دوم تير ماه 1313ش اجازه داد قرارداد وی تمديد گردد .مسلماً ،چنين رويکردی

موجب دلسردی مهندسان داخلی شد.
نتيجه

تداوم سنت «حدنامه»نويسی در دورۀ قاجار ،ناشی از ذهنيتی است که محرران و علمای
دورۀ قبل تأسيس کرده بودند .با وجود آن که اين نوع سند در برخی مناطق از جمله

زنجان ،نقش مهمی در حل و فصل اختالفات و تعيين مرز روستاها داشت ،اما چون از

يک طرف متکی بر افراد خبرۀ کهنسال و اسامی تغييرپذير بود و از سوی ديگر چون
نکات فنی هندسی و علمی در آنها لحاظ نمیشد ،در واقع نوعی قرارداد بود .درک مفاد
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هر حدنامهای از عهده هر کسی ساخته نبود ،چون با نگاه دقت در آن و مطالعۀ

غيرحضوری در محل باز نيز نمیشد تشخيص داد که قريه يا مزرعه يا ملک مورد نظر

اگر چهار ضلعی بود کدامين چهار ضلعی است :ذوزنقه ،ذوزنقه متساوی الساقين،
متوازیاالضالع ،شبه لوزی (کايت) ،لوزی ،مربع ،يا مستطيل.
سوای گسترش دانش جديد رياضی و هندسه و تربيت افراد برای امور نظامی که با

اصول نقشهبرداری اروپايی آشنا شدند ،عالوه بر آنکه مردم را به اهميت و کارکردهای
نقشهها در زمينههای غيرنظامی از جمله حل و فصل دعوای آشنا کرد ،ذهن ايرانی را با
دورۀ مدرن مأنوس کرد .همان طور که دارالفنون بخشی از ذهن ايرانیان را فعال کرد،
زيست اجتماعی مهندس بغايری به عنوان يک نقشهبردار ،حلقهای ارتباطی شد که با
درکی صحيح از زبان حدنامهها و حدود اربعۀ مرسوم ،اين دادهها را با استفاده از دانش

هندسۀ مثلثاتی برای مراجعان به نقشه تبديل میکرد.

وی در طول نيم قرن ،از  1306تا 1355ق ،با خدمت در وزارت خارجه و ادارۀ

واليتی دارالخالفه سوای نقشۀ ابنيه ،چند قطعه نقشۀ علمی (حداقل  17نقشه سرحدات

به اضافۀ حداقل  75نقشۀ سفارشی) در مقياسهای مختلف برداشت کرد .نقش وی به
عنوان مهندس ادارۀ واليتی دارالخالفه و همکاری با «ادارۀ ابنيه» و تدريس در بلديه،

شاخصهايی است که بتوان ادعا کرد وی در شکلگيری «اداره اسناد و امالک کشور»
نقشی اساسی داشته است .تالشهای شبانهروزی مهندس بغايری در ترسيم جغرافيای

کشور خصوصاً مناطق مرزی در قرن نوزدهم میالدی میتواند يادآور تالش چهار نسل
ازخاندان کاسينی برای فرانسه در قرن هجدهم باشد (تراور ،1370 ،ص ،)31حال آنکه
وسعت فرانسه تقريباً ،يک سوم خاک ايران است

پایان سنت حدنامهنویسی توصیفی و35/ ...
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