تهرانیکه
جوانانندیدهاند

ویژهنامه روز
جهانی شهرها
آبان 1398

58

ëëسعید نفیسی  /در  1291پس از ختم تحصیل در
ســوئیس و فرانســه من بــه تهران برگشــتم و وارد
زندگــی شــدم .آن روز بــه هیچوجه وســیله آمار و
سرشماری در میان نبود.
جمعیت طهــران را از روی مقدار نان و گوشــت
کــه هر روز به مصرف میرســید ،تخمین میزدند و
باالترین رقمی که بهدســت آورده بودند 600 ،هزار
نفر بود.
طهران از چهار طرف خندق و خاکریز داشــت و
در فواصــل معین دروازههایی ســاخته بودند تا اگر
خطــری پیش بیایــد آنها را ببندند و نگذارند کســی
وارد شــهر شــود .در شمالشهر از مشــرق که شروع
میکردنــد نخســت دروازه شــمیران و بعــد دروازه
دولــت و بعــد از آن دروازه یوســفآباد ،در مغــرب
دروازه باغشــاه دروازه قزویــن و دروازه گمــرک ،در
جنوب دروازه خانیآباد و دروازه شاه عبدالعظیم،
در مشرق دروازه خراســان و دروازه دوشانتپه بود.
شــهر در میــان ایــن  10دروازه واقــع شــده بــود و در
بیرون این دروازهها کسی مسکن نداشت.
در وســط شــهر در میان خیابانهــای امیرکبیر و
اللهزار و فردوســی و ســپه و خیابــان بوذرجمهری و
ناصرخســرو امروز ،محوطــهای بود که بــه آن ارک
میگفتند و شامل نخســتین آبادیهای طهران در
زمان صفویه بــود .در زمان صفویه تهران قصبهای
بود بر ســر راه اصفهــان به مازنــدران و در زمانی که
پادشــاهان صفــوی از اصفهــان بــه ســوی شــمال
میرفتنــد در تهــران توقــف میکردنــد .بــه همین
جهت در همان محله ارک ساختمانی کرده بودند
و در زمــان کریمخان زند قدری به آن وســعت داده
بودنــد و در ضلع غربــی آن حیاط کوچکی ســاخته
بودنــد کــه پشــت عمــارت مــوزه در بــاغ گلســتان
واقــع بــود و تا زمان مــا به آن «خلــوت کریمخانی»
میگفتنــد ،معــروف بود کــه آقامحمدخــان چون
به ســلطنت رسید بواســطه کینهای که از کریمخان
در دل داشــت دســتور داده بودند قبر او را در شــیراز
شــکافته و اســتخوانهای او را بــه تهــران آوردنــد و
در همیــن حیــاط در زیر پلکانــی دفن کــرده بودند
کــه هــر وقــت از آن پلههــا بــاال و پاییــن میرفــت
اســتخوانهای کریمخــان را پایکــوب کنــد .بــه جــز
آنکه مردم میگفتند ســندی برای این کار در دست
نیست و این داستان به افسانه بیشتر شبیه است.
پس از خلع قاجارها در همانجایی که معروف
بود زمیــن را شــکافتند و اســتخوانهایی به دســت
آمد اما مســلم نبــود که این واقعه حقیقت داشــته

باشد.
محله ارک از اطراف دیوارهای بلند داشــت و دو
دروازه یکــی در دهانه خیابان باب همایون امروزی
و دیگــری در انتهــای میدانــی که اکنون ســاختمان
وزارت کشــور و اداره کل تبلیغــات در آنجاســت
ساخته بودند .شــبها این دو دروازه را میبستند و
عبــور و مرور در محله ارک را پاســبانان نظامی منع
میکردند مگر برای کســی که از ایشان «اسم شب»
گرفته باشــند یعنــی کلمه محرمانهای که هر شــب
عوض میشــد و هرکــس آن را به مأمــوران نظامی
میگفت اجازه حرکت به او میدادند.
در جایــی کــه امــروز ســاختمان حــوزه وزارت
دارایی است ،هشت سر در بزرگ آیینهکاری زیبایی
بــود کــه در بــاالی آن به خط نســخ درشــت بســیار
زیبــا «الســلطان ناصرالدینشــاه قاجــار» نوشــته
بودنــد خــط میرزا غالمرضــا خوشــنویس معروف
آن دوره بــود و جلــوه خاصی داشــت .این ســردر را
چون آیینهکاری بود ســردر الماســیه و خیابان باب
همایــون را خیابــان الماســیه و دروازه انتهای آن را
هم دروازه الماسیه میگفتند.
بــاالی ســردر جنوبــی میــدان ارک باالخانهای
بود کــه صبح در طلوع آفتاب و آخــر روز در غروب
آفتــاب در آنجا نقــاره میزدند و بــه همین جهت
ایــن دروازه را دروازه نقارهخانــه میگفتند .میدان
ســپه امروز کــه در آن زمــان به آن میــدان توپخانه
میگفتنــد ،گذشــته از دروازه الماســیه در دهانــه
خیابان ســپه و خیابان فردوسی و خیابان اللهزار و
خیابان امیرکبیر و خیابان ناصرخسرو پنج دروازه
دیگر داشت.
در اضــاع شــمال و مغرب و جنــوب این میدان
انبارهایــی بــه انــدازهای کــه یــک تــوپ در آن جــا
بگیرد ،ســاخته بودند و همه توپهایی را که دولت
داشــت در آنجــا نــگاه میداشــتند و در طبقــه بــاال
باالخانههایــی بود که ســربازان و بیشــتر توپچیان را
در آنجــا منــزل میدادند .در وســط میدان ســپه به
همــان اندازه کــه امروز هســت باغچــه مربعی بود
کــه تارمیهــا و دســتاندازهای آن عبــارت بــود از
تفنگهــای تهپر که دیگر مصرفی نداشــت و آنها را
به شکل نرده درآورده بودند.
سرتاســر ضلــع شــرقی میــدان ســپه در میــان
خیابــان امیرکبیــر و اللــهزار ســاختمان بانــک
شاهنشــاهی ایران بود که امتیاز چــاپ کردن و رایج
کردن اســکناس را داشــت و یک شــرکت انگلیسی
بود.

در وســط میــدان ارک همانجایی کــه امروز آن
حوض بزرگ هســت ،روی صفحه بلندی یک توپ
کهنــه با لوله کلفــت و قطور و دو چرخ بســیار بزرگ
گذاشــته بودند که بــه آن توپ مرواریــد میگفتند و
وجه تسمیه این اســمگذاری معلوم نبود .معروف
بود که این توپ را شاهعباس از پرتقالیهای جزیره
هرمــز گرفتــه و بــرای آن معجــزهای قائــل بودند و
میگفتنــد بیآنکه کســی آن را بکشــد خــود از آنجا
بــه طهــران آمــده اســت .ایــن همــان تــوپ بزرگی
اســت که اکنون در باشگاه افســران است و روی لوله
آن کتیبــهای هســت و اشــعاری از فتحعلیخــان
صباملکالشــعرای درباره فتحعلیشــاه کندهاند
کــه معلوم میکنــد این تــوپ را در زمــان فتحعلی
شاه ساختهاند.
آنکــه از اهداکننــده تشــکر کنــد بــه وزن کــردن
اســتکان پرداخت که چقدر نقره دارد این کار زننده
هدیهکننده را سخت ناراحت ساخت.
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