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پس آنچه را که خواننده این کتاب می بیند تنها نتیجه یک عمر نیست بلکه نتیجه بسی عمرهاست

یادادشت دهخدا بر لغتنامه

مهمان عزیز 

مراسمی برای رونمایی و معرفی کتاب تهران نگاری - بانک نقشه ها و عناوین مکانی تهران قدیم

در تاالر ایوان شمس، بزرگراه جالل آل احمد، ابتدای بزرگراه کردستان

روز دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ، ساعت 30 : 17

با حضور دوستداران و پژوهشگران نقشه های قدیمی و جمعی از مدیران آگاه و عالقمند به پژوهش ها

و اقدامات زیربنایی برپا خواهد بود و حضور شما به ارزش جمع خواهد افزود.

بیش از یکصد شخص و حدود چهل سازمان داخلی و بین المللی طی شش سال تالش نموده اند تا نقشه های متعدد تهران را از 

دوره فتحعلیشاه قاجار تا پایان دوره پهلوی در قالب یک مجموعه کامل برای بهره برداران در رشته های گوناگون ارائه نمایند. 

جالب است بدانید 314 قطعه نقشه ارائه شده در این کتاب حاصل تالش بیش از هزار نقشه بردار، نقشه نگار و عوامل چاپ 

در ادوار مختلف تاریخی است که طی سالیان دراز توسط کتابداران، مجموعه داران و برخی از عالقمندان نگهداری شده تا 

تصویر آن امروز در اختیار ما قرار گیرد.

این نقشه ها شکوه حیرت انگیزی از یک تالش جمعی را در کنار زیبایی بصری نقشه نگاری ارائه می نمایند که هر بیننده ای 

و  نقشه برداری  و روش های  ادبیات جغرافیای شهری  زندگی، شکل شهر،  تدریجی سبک  تغییر  و  را مسحور خود می سازد 

نقشه نگاری را پرده به پرده در جلوی چشم ما مخاطبین قرار می دهد. عالوه بر تصویر نقشه ها، 46000 عنوان قرائت شده 

بر نقشه ها را نیز در اختیار داریم که در جنب هر نقشه و در فهرست اعالم انتهای کتاب، ما را در سریعترین زمان به نقاط 

مورد نظرمان هدایت می کند.

عجیب ترین خاصیت این مجموعه ، ایجاد تصاویر کامالً شخصی در ذهن هر یک از ما است در کنار تصویر مشترکی که 

ایجاد می نماید. تخصص، شغل و عالقمندی امروز ما در کنار خاطرات فردی از تهران باعث می شود، بهره برداری متفاوت و 

لذت شخصی جدا از دیگران در کنکاش این کتاب داشته باشیم. هر چند این کتاب یک مجموعه صد در صد کاربردی است 

که بر روند مطالعات و طرح های شهری تهران تأثیر خواهد گذاشت، اما خاطره و تاریخ در صفحه به صفحه آن موج می زند.

این مجموعه در قطع بزرگ، چاپ مطلوب و صحافی کم نظیر به گونه ای منتشر شده که شایسته شهر تهران باشد و امید است 

به کار آید و نظر بهره برداران را تأمین نماید. 

منتظر همراهی شما در مراسم رونمایی و معرفی کتاب تهران نگاری هستیم.



با مشارکت

با مشارکت اسنادی

با حامیت

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی • سازمان اسناد و کتابخانه ملی • موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران • کتابخانه مرکزی مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

 آلبوم خانه و مرکز اسناد خطی کاخ گلستان • مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه • سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

سازمان نقشه برداری کشور • بنیاد نیشابور )با سپاس از فریدون جنیدی( • موزه هنرهای دینی امام علی)ع( • شرکت هود )سهامی خاص(

موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب )با سپاس از محمدرضا سحاب( • موسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی )با سپاس از سعید بختیاری(

انتشارات دنیای جغرافیایی سحاب )با سپاس از غالمرضا سحاب( • شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران )با سپاس از عادل درخشانی(

قطب علمی طراحی شهری در بافت های تاریخی دانشگاه شهید بهشتی • دانشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

موزه آلبوم های سلطنتی و اسناد سعدآباد • مجموعه شخصی زنده یاد ایرج افشار )با سپاس از بهرام افشار(

اداره کل مرکز نسخ خطی کتابخانه ملی • ستاد اجرایی فرمان امام )نمایندگی لواسان( • مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی 
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