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چکیده

در عصر قاجار مازندران از حیث تجثار بثرا حامییثت دارا اهییتث

دوگانه بود :اول ،نزدیکترین ایالتِ غن در تولید مواد غذای به پایتخت

بود .دوم ،نزدیکترین راه ارتباط دارالخالفة تهثران بثا دریثا مازنثدران

ثث مه مسیر تجارت ایران با عیدهترین شریک تجار ایثران یننث روهثیه
بودثث از این ایالت م گذشت .عالوه بر این ،مازندران دارا مزیت نسثب
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در تولید برخ اقالمِ خامِ صادرات و ارزآور چون برنج ،پنبه ،ابریشثم و
چوب بود .به هیین دالیل توهنة راهها مازندران متغیرِ مهی در توهثنة

اقتصاد محل  ،منطقها و مل به حساب م آمد.

در دوره ناصثثرالدینشثثاه علثث رغثثم چثثالشهثثا هیاهثث  ،اقتصثثاد و

جغرافیثثای در توهثثنه راههثثا مازنثثدران ،پثثک از یثثک رشثثته مطالنثثات

مقثثدمات توهثثن مهندهثثان راههثثاز از بثثین هثثه راه موجثثود هثثزارچم،

الریجان و هوادموه ،حکومت با مالحظة حهظ امنیت هیاه و اقتصثاد

پایتخت تصییم به توهنه و تثرمیم راه الریجثان گرفثت و هزینثة هثناین
صرف این مار نیود.

این پژوهش بثا روش توصثیه تحلیلث  ،براهثا دادههثا آمثار و بثا

ترهیم نیودارها به برره تأثیر هیاهتها راههثاز ناصثرالدینشثاه بثر

تجارت مازندران م پردازد .یافتهها پژوهش نشان م دهد پثک از پایثان

اقدامات راههثاز  ،میثزان واردات و صثادرات ایالثت مازنثدران افثزایش

یافت .از دیار پیامثدها هیاهثتهثا راههثاز ایثن دوره بثر تحثوالت
تجار مازندران ،افزایش تنثداد ماروانسثراها تجثار  ،رشثد و توهثنة
بازار شهرها بارفروش ،هار و اشرف بود.

واژههای کلیدی :ناصرالدینشثاه ،مازنثدران ،راههثاز  ،راه الریجثان،

تجارت.

 .1مقدمه

راه یک از شاخصها توهنة اقتصاد و عنصثرِ مهیث در مناهثبات اجتیثاع و فرهناث
بین جوامع در طول تثاریخ بثودهاهثت .بنثابراین ،نبثود راه ارتبثاط  ،هثب رمثود اقتصثاد

م شد و زمینها برا ایستای و نازای فرهنا را فراهم م مرد .با وجود اینکثه مازنثدران

در عصر قاجار به علت دارا بودن مزیتها نسب در تولید انواع محصوالت مشاورز اعم
از برنج ،پنبه و نیشکر م توانست در توهنة اقتصاد محل و مل نقش مهی داشته باشثد امثا

نداشتن راهها مناه  ،بهصورت مانع عیدها در صدور تولیدات به مناطق هیجوار یثا بثه
صورت صادرات به مشورها دیار درآمد.
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چالش راههاز در مناطق شیال ایران عبارت بود از تهدید پایتخت از جان

روهثیه و

ایالت .راه ارابهرو با قابلیت اهتهادة نظام  ،امکان تهدید پایتخت توهثن رو هثا را فثراهم
م مرد .این وضنیت با تحریک قبایل ترمین اهترآباد ،شثدت پیثدا مث مثرد .البتثه دولثت
مرمز از بابت ایالت مازندران نارانث چنثدان نداشثت زیثرا پیونثدها مسثتحکی بثین

حکومت قاجار با اعیان ،زمینداران ،صاحبان تیول و رؤها ایالت وجود داشت.

در عصر ناصر به دلیل ههرها پ درپ شاه به مازندران ،دورها از امنیت و آرامثش

حامم شد .عالوه بر این ،عالیق زمیندار شاه و اعیان در توهنه نسب مازندران تأثیرگثذار

بود .ط چند مرحله برره توهن مهندهان ،دولتیردان بثه هثاختِ راه الریجثان بثه تهثران

توجه مردند .برره آمار میثزان صثادرات و واردات مازنثدران در دوره پثیش و پثک از
هیاهتها راههاز عصر ناصر برا هنجش میزان تأثیرِ راههاز در توهنة تجثارت بثه
دلیل قلّت دادهها آمار مشثکل اهثت .بثا وجثود ایثن ،مقایسثه وضثنیت بثازار شثهرها
مازندران ،براها

اهناد و گزارشها برجا مانده از هثهرنامهنویسثان ،راهگشثا مناهثب

برا پاهخ به پرهشها اهاه ِ این پژوهش اهثت .در عصثر ناصثر چثه اقثدامات بثرا

توهنة راه مازندران صورت گرفت؟ راههاز چه نقش در رشد تجارت ایالت داشت؟

پیشینه تحقیق :تامنون در دو نوشتار به مسئله راههاز مازندران در عصر قاجار پرداختثه

شد اما برره مارمردها تجثار راههثا مازنثدران موضثوع هثی یثک از دو پثژوهش
نبودهاهت .ماظمبیک ( )2003به توصثی

وضثنیت و شثراین راههثا مازنثدران در عصثر

قاجار پرداخت .ویژگ این اثثر اهثتهاده از گثزارشهثا منسثول آرشثیو وزارت خارجثه
بریتانیاهت .وزین افضل( )1394عالوه بر برره وضنیت راههثا مازنثدران پثیش از عصثر

ناصثثر بثثه بحث
گیاشت.

در بثثاب اقثثدامات صثثورتگرفتثثة دوره ناصثثر در راه مازنثثدران هیثثت

 .2جغرافیای تاریخی راههای مازندران پیش از ناصرالدینشاه
مازندران از شرق به ایالت اهترآباد محدود بود .در هرحد مُلباد ث بلوک مثرز مازنثدران ث

برا مقابله با ترمینها ،خندق از موه تا دریا حهر نیودند مه بثه جثر ملبثاد منثروف بثود

( )Fraser,1826: 17و این مرز از عصر شاه عبا

اول تا پایان عصر قاجار حهظ شد .از جر
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مُلباد تا رود هرخان در غرب ترین نقطه مازندران ،ینن هرحد گثیالن 53 ،فرهثخ 1فاصثله
بود(میرزا ابراهیم .)78 :2535 ،مازندران از شیال به دریا مازنثدران محثدود مث شثد و در

جنوب موهها البرز مازندران را از هینان و تهران جدا م مرد.

مازندران از طریق هه راه بثه پایتخثت متصثل مث شثد :راه هثوادموه منثروف بثه جثاده

فیروزموه ،راه الریجان منروف به جاده هراز و راه چالو

منروف به هثزارچم .ایثن راههثا

نزدیکترین راه دهتره تهران به دریا مازندران و بازارها بزرگترین شریک تجثارت

خارج ایران ینن روهیه بود .بنابراین توهنه این راهها مساو بود بثا گسثترش تجثارت بثا
روهیه و انتقال تولیدات فالت داخل ایران به بازارها آن مشور و هیچنین انتقال ارزانتثر

تولیدات روهیه به بازارها داخل ایران .روششوار فرانسو مه در دهه ههتاد قرن نوزده بثه

جیعآور اطالعات م پرداخت به چند نکته مهم در باب عدم توهنة تجارت مازندران در
مقایسه با گیالن اشاره نیود1 :ث بنادر مازندران آباد و بزرگ نیستند2 .ث راه ارتباط با تهثران

مناه

نیست بهخصوص در فصل هرما3.ث میزان ابریشم مازنثدران میتثر اهثت4.ثث پنبثه آن

مرغوب ول مقثدار آن مثم اهثت 5.ثث بثرنج محصثول عیثده آن در داخثل ایثران مصثرف

م شود(روششوار.)176 :1378،

برره وضنیت این راهها پیش از اقدامات راههاز در عصر ناصر برا درم عین

از اهییت اقدامات صورت گرفته ضرور اهت.

 .1-2جاده سوادکوه
مسافران عصر قاجار ،مسیر تهران ث هار از جاده هوادموه را در هشت روز ط م مردند.
اولین منزل این جاده پک از خرو از تهران جاجرود بود .ماروانها پک از عبور از بثومهن،

رودهثثن ،دماونثثد ،آئینثثهورزان ،آبسثثرد و جابثثان بثثه فیروزمثثوه مث رهثثیدند« .پثثک از یثثک

راهپییایى طوالنى روز چهارم رهیدیم به فیروزموه»(وامبر  .)47 :1387،از تهران تا ابتثدا
مرز مازندران راه برا عبور مالسکه و توپخانه مناه

بود(داره تاد) 54 :1388،اما پک از

 .1هر فرهخ منادل  6000ذرع محاهبه م شد .و هر ذرع منادل  104هانت متر بود .به عبثارت دیاثر هثر فرهثخ منثادل
 6240متر اهت(جیالزاده.)168 :1335،
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گردنه گدوک در هه فرهخ فیروزموه ،جاده صن النبورِ هوادموه آغاز م شد .ایثن راه

تا عل آباد 1از منار رود تاالر م گذشت.

منزل پنجم در شش فرهخ فیروزموه ،هرخرباط نام داشت .گزارش دارهث در مثورد

بخش از این راه قابل توجه اهت« :آن جان

پل [پل ههید] به هثب خرابث خیابثان ،بسثیار

جا هست مه مال هوار و بار بسیار بد و به دشوار مث گثذرد ،چنانکثه متثرددین شثاخ
درخت بریده با برگ فرش مرده م گذرند عرض خیابان  4ذرع اهثت[ ]...بثاز اگثر مسث

قدم خار از خیابان باذارد البته در گل و آب غرق خواهد شد»(داره تثاد.)65 :1388،

ماروانها پک از عبور از مناطق موهستان پثل هثهید ،زیثرآب و شثیرگاه وارد علث آبثاد و
هپک هار م شدند.

محیثدمیرزا ،مهنثثد

راههثاز در هثثال 1299ق1882 /.م .عبثثور از ایثن راه بثثه هناثثام

بارندگ و زمستان را گذشتن از جان توصی

نیثود .عبثور از رودخانثه تثاالر از مشثکالت

عابرین بود« .باید در میال خوف و خطر مه تا مهل اه

میثان آب اهثت عبثور نیثود []...

در بهار قطناً مال و بار را آب م برد»(محیدمیرزا .)419 :1390،تنها اقدام مه برا تسهیل

رفتوآمد صورت گرفت ،احداث پل خارخُن در هال 1296ق .بر رو یک از شاخههثا
رود تاالر بود(محیدمیرزا.)419 :1390،

.2-2جاده ریجان
راه الریجان ،آمل را به تهران متصل م هثاخت .منزلاثاههثا ایثن مسثیر عبثارت بودنثد از
پَرَه  ،مَهرُود ،رینه ،دشت مَشا ،بومهن و جاجرود .برخ مسافران مه به هوا هثیاحت از

ایثثن مسثثیر عبثثور مث مردنثثد ،اغلث

مسثثیر شثثیال شثثهر تهثثران را برمث گزیدنثثد .بنثثابراین

منزلااهه ا شبانه آنان از هثیت تهثران شثامل ،افجثه ،الر ،رینثه ،بایجثان ،شثاهزید و آمثل

م شد(.)Stack,1882: 191

در هال 1249ق1834 /.م .فریزر از این را عبثور نیثود« .در بنضث جاهثا مجبثور بثودیم

قسیت بیشتر بار را برداریم تا چارپایان قادر به عبور باشند .بثیش از آنکثه هثواره طث منثیم

پیاده رفتیم» (فریزر2 :1364،ث .)531وجثود ماروانسثرا در ایثن مسثیر گثزارش نشثده اهثت.
 .1نام این شهر در بهین  1310به شاه تغییر یافت و پک از انقالب اهالم به قائمشهر تبدیل شد.
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«منزل پرهم ]Parasm[ 1یک خرابه اهت [ ]...در منزل دوم به نام قارو[مهرود] هی منزلاثه
و آبثثاد نبثثود .مسثثافر بایثثد در غثثار مثثوه بخوابثثد»(دارهث تثثاد 89 :1388،و .)90ابثثوت در

ذ حجه /1263نوامبر  1847ث اواخر پاییزث نوشت« :در برخ موارد برا عبور یک قثاطر بثا

بار فضا ماف وجود ندارد .زمثان مثه مثاروانهثا بثه تناثههثا مث رهثند ناچثار یکث در
گذرگاه وهیعتر توق

م مند .چثارواداران مجبثور بودنثد برخث بارهثا را بثر دوش خثود

حیل منند» (.)Abbott,1984:18

دوازده هال پک از ابوت در هال 1275ق1859 /.م .در مورد مسیر آمثل بثه اهثک طث

مدت  35هاعت گزارش در دهت اهت« .راه اهت بسیار صثن

مثه در میثان هثن

هثا

تراشیده شدهاهت بهطور مه یک قاطر به صنوبت تیام عبور م مند و اگثر بثارش قثدر

بزرگتر باشد خال از خطر نیست»(برونیار .)283 :1388 ،عل رغثم هیثة مشثقتهثای مثه
این راه برا عبور ماروان داشت ،باز هم در فصل بهار و تابستان میثزان عبثور مثاروانهثا و

مسافران از این جاده بیش از جاده هوادموه بود(.)Stuart,1854: 282

 .3-2راه جلگه
مهثثمتثثرین راه ارتبثثاط بثثین شثثهرها مازنثثدران ،راه شثثاه عباه ث منثثروف بثثه «خیابثثان»

بود( )Ousely,1823: 221مه در زمان شاه عبا

اول به مباشرتِ هاروتق وزیثر مازنثدران

در هثثال 1031ق .هثثاخته شثثد(وحید قزوینثث 872 :1383،؛ اهثثکندربی
989/3؛ شاردن .)1834 :1372،این جاده هن

ترمیثثان،1350،

فرش در هراهر هثاحل دریثا از اهثترآباد تثا

مسثثکر در گثثیالن امتثثداد داشثثت و از شثثهرها اشثثرف ،هثثار  ،بثثارفروش و آمثثل عبثثور
م مرد(هتوده738 /1366،4،؛ .)Hanway,1753: 291دالواله همزمان با اقثدامات عیرانث

این راه به مازندران ههر نیود« .جادها مه هیواره گلآلود بود و اه ها تا زانو در آن فرو

م رفتند ،به دهتور شاه آن را هناهرش مردند .جادها بسیار مسثط و عثریو و زیباهثت
مه با یک نظر م توان آن را یافت»(دالواله ،1380،جلد.)588 :1

از گزارشها ههرنامهنویسان اروپای در عصثر قاجثار مشثخص مث شثود مثه میهیثت

«خیابان» به اندازة عصر صهویه نبود .مازندران پک از صهویه عرصه نزاعها مکثرر افشثاریه
 .1روهتای در چند فرهخ آمل مه در برخ منابع پره هم آمده اهت.
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و زندیه با قاجار بود .بنابراین توهنه زیرهاختهثا میتثر مثورد توجثه حامیثان محلث و یثا
حامیان منصوب افشار و زند قرارگرفثت .بنیاناثذار هلسثله قاجثار ،پثیش از بثه تخثت

نشستن در تهران ،به مدت ههت هال بر مازندران حکومت مرد(هارو  .)70 :1371،در این

دوره اقدامات مقطن از جیله احداث یا تنییر پلها صورت گرفت اما مار اهاه صثورت

نارفت .بخش عیدة هزینهها جن

توهنة زیرهاختها ،صرف جن

قاجار ،از مالیات مازندران تأمین شد .مالیات بثهجثا

شد یا برا روز مبثادا دفثن گردیثد« .در هثنوات مثه در

والیات مازندران و اهترآباد بود به قدر یکصدوپنجاههزار تومثان تنخثواه نقثد از مالیثات دو

والیت و مصادرات اهال جیعآور نیوده به موه قراتپه دفن نیثود»(خثاور  ،1380،جلثد

اول .)66 :این گنجینه در زمان فتحنل شاه به دارالخالفه حیل شد.

فریزر در هال 1249ق1834 /.م .گزارش داد« :راه مه هاخته باشند وجود ندارد ماثر

هناهرش مه شاه عبا

هاختهاهثت مثه تقریبثاً ناپدیثد شثده و بثرا یثافتنش راهنیثا الزم

اهت .حت اگر پیدا شود از لحثا نظثام بث فایثده اهثت»(فریثزر .)553 :1365،فریثزر راه
هاحل مشهدهر به شرق را اینگونه توصی

نیود« :راه مارپی ماننثد مثار مثه از میثان

بوتهها باذرد [ ]...ده ال دوازده آبنیا طبین و عییق راه را قطع م مند و اه

تثو بایثد

با تقال و دهت و پا زدن از میان گل و ال و آب باثذرد یثا از رو پثل خطرنثام مثه بثا

شاخهها درخت هاختهاند عبور مند[ ]...بثهطثور مثه تثو تثا میثر در گثل و خثاک فثرو
م رو » (فریزر .)556 :1365،این بهترین راه بود مه با هیراه راهنیا از آن عبور م مردند
و حدامثر مسافت مه مسافر در طول یک روز ط م مرد 40ال  48میلومتر بود.

هن

با وجود این ،جادة هن

فرش شاه عباه  ،بهترین راه برا عبور بثود« .بثه غیثر از جثاده

فرش مه توهن شاه عبا

هاختهشد و امنون بسیار خراب اهت بقیه جاها بیشثتر شثبیه

گدارها میان مزارع برنج بود .خوشبختانه مسافرین م تواننثد از هثاحل دریثا عبثور مننثد.

گاه اهبان از ماههها نرم با اشکال م گذرند»(مکنز .)108 :1359،

ملاونوف مسافر روه  ،به فراهت دریافت مثه مهثمتثرین عامثل عثدم توهثنة تجثارت

مازندران ،نبود زیرهاختها ارتباط بود« .رفت و آمد بین تهثران و شثهرها هثاحل بثه

علت جنالها غیرقابل عبور ،باتالقها و پرتااهها خطرناک بسیار دشثوار اهثت ]...[ .از
آنجا مه ایالتها ناحیه خزر نیازمند ها تهران و عراق[عجم] را در زمینه فرآوردههثا
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مشور و ماالها واردات از حاج طرخان تأمین م مننثد ،بثا ایجثاد راههثا جدیثد تهیثه
ماالها هریعتر و بیشتر شده و با ماهش هزینه حیثل و نقثل ،قییثتهثا نیثز تنثزل مث مننثد»
(ملاونوف .)64 :1376،حت عیدهترین علت عدم توهنه زیرهاختها صننت ِ مازنثدران
مرتبن با تولید مشاورز فقدان راه مناه

بثود .در دهثه  60و  70قثرن هثیزدهم ،بثه دلیثل

افزایش مصرف شکر در تهران ،مارخانه شکرهاز در بثارفروش بثا هزینثة دولثت تأهثیک

شد .به دلیل نامناه

بودن راه ،امکان حیل نیشکر از مزارع به مارخانه میسر نبثود در نتیجثه

مارخانة مزبور پک از یک دهه فنالیت ورشکسته و تنطیل شد(ماظمبیک  .)201 :1377،
راه هار به اهترآباد هم مناه

نبود« .از هار به اهترآباد شاه عبا

راه هثاختهبثود

مه عرض آن حدود  8زرع بود .مه عبور ارّاده به طریثق هثهولت در آن مث شثد ولث ایثن
اوقات به مل خراب [...اهت] از هار ال قریثه نکثا و از مردمحلثه الث اهثترآباد قثدر

خوب اهت»(بهلر .)64 :1390،در هال 1292ق .ناصرالدینشاه ،راه نکا تا هار را به هخت
طثث نیثثثود« .از باریثثثدن بثثثاران گثثثل زیثثثاد شثثثد و لبثثثا هثثثا مثثثردم تثثثا مثثثاله گلثث

شد»(ناصرالدینشاه .)258 :1390،راه چنان بد شده بود مه مالسکه شاه هم نتوانسثت از ایثن
مسیر عبور مند.

با اهتقراء در گزارشها مربوط به راهها مازندران ،چنین برداشت م شثود مثه پثیش

از توهنه و تنییر در عصر ناصر  ،راهها چنان نامناه

بود مه انتقال تولیدات مشاورز به

هخت صورت مث گرفثت .در نتیجثه هزینثههثا حیثل و نقثل بثاال بثود .حتث بثا تأهثیک

مارخانهها صننت  ،عدم انتقال آهان و ارزان مثواد اولیثه ،هزینثه تولیثد بثاال بثود .تجثارت
داخل و خارج نیز با حجی میتر از شراین روبهرشد بازار جهثان صثورت مث گرفثت،
بنابراین تولید نیز متناه

با اهتنداد و توانای منطقه نبود .ایثن در حثال اهثت مثه رو هثا

بهعنوان تنها شریک تجارت خارج مازنثدران در هیثین ایثام بثه توهثنه راههثا زمینث و

دریای تا مرز ایران پرداختند .این امر لزوم توهنه راهها زمین در ایران را دوچندان نیود.

رو ها راهآهن ماوراءقهقاز را در هال1286ق1870 /.م .ایجثاد مردند(عیسثو :1362،

 .)218راهآهن شرق دریا مازندران نیز در شنبان /1305مثه1888م .بثه هثیرقند و تاشثکند

رهید( .)Dobson,1890:52ارزش راهآهن در جابهجای ماال و مسافر براها

گزارشها

میرزا هرا الدین قابل توجه اهت .و در هال 1903م .از بخارا تثا بنثدر مراهنوودهثک را
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مه بهقول و  1070ورهت یا  150فرهخ ثث امروزه فاصله این مسثیر از راهآهثن عشثقآبثاد
 1329میلثثومتر اهثثتث ث بثثوده اهثثت ،را در دو شثثبانهروز بثثا اهثثتهاده از راهآهثثن ط ث نیثثود
(میرزاهرا الدین .)60 :1369،درحال مه اورهثل در هثال 1300ق .فاصثله  230میلثومتر

بین مشهدهر و تهران را از مسیر الریجان در پنج شبانهروز ط نیود.

هثمزمثثان بثثا راههثثا زمینث  ،رو هثثا بثثه توهثثنه راه دریثثای از طریثثق افثثزایش تنثثداد

مشت ها بخار و تأهیک شرمتها تجار و دریانورد پرداختند .رو هثا حتث پثیش

از عهدنامة ترمیانچا  ،بر راههثا دریثا مازنثدران مسثلن شثدند(.)Forster,1808: 229
پک از عهدنامثة گلسثتان مثه انحصثار مشثتیران دریثا مازنثدران در اختیثار روهثیه قثرار

گرفت ،تنداد مشت ها آنان افزایش یافت و از تنداد مشثت هثا ایرانث ماهثته شثد .در

هال1266ق1849 /.م .تنداد مشت هثای ایرانث از  30فرونثد تجثاوز نیث مثرد مثه تحثت
نظارت شدید مشت ها جنا رو

بودند(تصثویر شثیاره  .)1در هثال 1277ق1860/.م.

تنها  20مشت بادبان ایران به حیل ماال و مسافر م پرداختند(ملاونوف.)136 :1376،

تصویر شیاره()1مشت بادبان ایران  .مشهدهر ث عصر ناصر

(آرشیو اهناد تصویر ماخ گلستان ،آلبوم شیاره :220عکک شیاره )42
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رو ها در هال 1278ق1861/.م .شرمت تجار قهقاز مرمور را تأهیک مردند .این

شرمت و شرمتها دیار مه توهن تجار رو

تأهیک شدند از حیایثت هیاهث هثن

پترزبورگ برخثوردار بودنثد( .)Volodarsky,1983: 78در هیثین زمثان جثایازین نهثت

بهجا زغالهثن

بثرا تثأمین هثوخت ،هثرعت مشثت هثا بخثار رو

(.)Benjamin,1887: 19

را افثزایش داد

مشت ها بخار شرمت قهقاز مرمور (تصویر شیاره  )2مسیر بنثدرگز تثا مشهدهثر را

در هال 1304ق .یکشبه ط م مردند« .هاعت  12ش

مشت بخار الکساندر تساروی از

خلیج میانکاله حرمت مرده و در صب  6نوامبر ما را به مشهدهر رهانید»(هیاحتنامثه یثک

نهر روه  ،نسخه خط  :برگ .)5

تصویر شیاره()2مشت بخار روه با چند مرج ایران ث عصر ناصرالدینشاه
(آرشیو اهناد تصویر ماخ گلستان ،آلبوم شیاره  :298عکک شیاره )47

ترتی

توهنه راهها زمین مازندران ،مکیل اقدامات رو ها در راهها دریای بثود .بثه ایثن
هرمایها مه در مباد تولید به مار گرفته م شد ط یک روند تجار مجددا به

مبدأ بازم گشت و زمینه توهنه اقتصاد محل را فراهم م مرد .در صورتِ نامناه بثودن

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 43 /

راهها ارتباط  ،تولید در حد مصرفِ محل باق م ماند .نتیجه طبین چنین امر مثاهش
قییت محصوالت تولید و ب انایزگ تولیدمنندگان بود« .بسثیار اتهثاق مث افتثاد مثه در
یک منطقه وضنیت شبیه به قحط وجود داشت و در منطقثها دیاثر تولیدمننثدگان بثرا

فروش محصوالت خویش مشکل داشتند»(هی  .)315 :1387،بنابراین دولثت قاجثار بثرا

توهنه اقتصاد ملزم شد راهها زمین را گسترش دهد.
 .3سیاستهای راهسازی در عصر ناصری

مازندران از نظر محصوالت مشاورز و دام غنث بثود و تهثران بثهواهثطه هیجثوار بثا
مازندران از پشتوانه مطیئن برخوردار بود .مناطق اطراف تهران از جیله قزوین ،قم و اراک

نی توانستند به اندازه مازندران شکوفای اقتصثاد پایتخثت را تثأمین نیاینثد .بارهثا در دوره

قاجار ،تهران دچار قحط شد و مازندران تا حدود تهران را نجات داد.

مطالنات مقدمات در باب انتخاب بهترین راه از بثین راه الریجثان و هثوادموه صثورت

گرفت .برونیار( )Brongniarافسر فرانسثو و مهنثد

مستشثار ایثران ،در هثال 1275ق.

مأمور نقشهبردار از راه مازندران شثد .او در گزارشث بثه شثاه ،بثه مزایثا هثاخت جثاده

ارّابهرو اشاره مرد« .هی میلکت را به این وفور ننیت و ارزان نخواهم دیثد[ ]...مث تواننثد

راه را طور بسازند مه عل االتصال از اینها حیلونقل مرده هیه جا متلذّذ شوند و خریدار
و فروشنده نیز یک در هه منهنت منند»(برونیار.)287 :1388،

توصیهها برونیار برا هاخت راه اهاه و مستحکم در این مسیر ،مورد توجثه قثرار

نارفت« .هرگاه راه را بهطور بسازند مه هط آن زمثین در هثر  100ذرع 1طثول بیشثتر از
هه ذرع پست و بلند نباشد با یک اه

یا یک قاطر مه بتواند  50مثن بثار ببثرد مث توانثد

مه هیان مال را به عراده ببندند و  200من حیلمننثد»(هیثان .)279 :ایثن توصثیه بثه مننث

هاختِ راه با شیب میتر از دو درجه بود .در مطلوبترین حالت از نظثر برونیثار احثداث
راه به قدر عبور دو ارابه پیشنهاد شد(هیان.)280 :

برونیار مسیر آمل تا قریه بومهن را از راه الریجان در  40هاعت پییود و هار تا بومهن

را از راه هوادموه در مدت  48هاعت ،اما منتقد بود مسثیر الریجثان بثه دلیثل هثناالخهثا،
 .1هر ذرع مساو  104هانت متر بود(جیالزاده.)168 :1335،
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موهها مرتهع ،پرتااهها عییق برا هاخت راه ارابهرو مناه

نیست .مزایا هاخت راه

هوادموه عبارت بودند از :وجود مصال فراوان بهخصوص چوب و الوار برا تهیثة زغثال،

توهنه روهتاها یا هاخت روهتاها جدید(هیان.)287 :

پیشنهاد برونیار برا تأمین هزینه راه ،دریافت عوارض بود« .چون هامنین آنجثا جییثع

مایحتا خود را بدون منطل م توانند ببرند و محصوالت خود را نیز بثه خثوب بثه فثروش

رهانیده منتهع گردند ،اگر بثا جزئث بدهنثد خثالف عثدالت نخواهثد بثود»(هیثان.)288 :
اگرچه توصیهها مل برونیار به دولت در باب هاخت راه نادیده گرفتثه شثد امثا گثزارش
و یک از مارشناهانهترین نوشتهها عصثر قاجثار در مثورد اهییثت تأهثیک راه ارابثهرو
مازندران و مزایا اقتصاد آن اهت.

 .1-3ساخت راه چالوس هزارچم)
با وجود گزارشهای مه برونیار در مورد اهییت هثاخت راه مازنثدران در مسثیر هثوادموه

دادهاهت ،مشخص نیست مه چرا ناصرالدینشاه اقثدام بثه هثاخت راه در مسثیر موهسثتان

هزارچم گرفت .این راه تهران را به والیات غرب مازندران متصل مث هثاخت درحثال مثه
غرب مازندران ،اهییت تجار میتر نسبت به مناطق مرمز مازندران داشت .برخث بثر

ایثثن عقیثثدهانثثد واهیثثه از تهدیثثد پایتخثثت توهثثن رو هثثا ،انایثثزه اصثثل ایثثن اقثثدام شثثاه
بثثود(وزینافضثثل24 :1394،؛  .)Kazembeyki,2003: 73مثثرزن دربثثارة اهییثثت نظثثام

مازندران و راهها آن متذمر شد« :مىتوان گهت مه از لحا تهاجم و یا مقاومت در برابثر

دشین مسل هرزمینى مشکلتر از آنجا در هی نقطه دیار دنیا نیسثت»(مثرزن:1 ،1380،

.)509

ماهتارخان مهند

اتریش در مدت هه هال و با بثهمثارگیر  1600مثارگر تثا هثال

1282ق1865 /.م ،راه هزارچم را تنییر و تسطی مرد(ماهتارخان ،نسخه خط  :بثرگ -3
29؛  .)Gasteiger, 1862, 341-56حاج میرزا یحی خان نایث

میک به و بود(اعتیادالسلطنه.)1487/3 :1367،

بلثده نثور و مجثور مثأمور

در ههرنامه ناصرالدینشاه در مورد گردنه هزارچم آمدهاهت« :زیر هزارچم هوار شدیم

اما چه هرباالی ! چه راه ! از باال مه مالحظه م شد به اردو ،آدم بثه مثوچک مثور از
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دور به نظر م آمد .راه از هیه جثا چهثارپنج ذرع بلکثه بیشثتر عثرض دارد .بسثیار خثوب و
محکثثم هثثاخته شثثده اهثثت»(ناصثثرالدینشثثاه .)183 :1390،در هثثهرنامه افضثثلالیلثثک بثثه

مالردشت در هال1301ق .به هیراه اردو شاهانه آمده اهت« :هثی راهث بثدینهثخت و
صنوبت نیست .به قدر دو هاعت هوار و پیاده به جهت بند آمدن راه ایستاده بودند .به مکان

پرتااه رهیدیم مه به حکم هیایون در محل خطر چوببست قرار دادند[تصویر شیاره]3

امروز دو شتر و یک قاطر پرت شثد و اثثر از آنهثا پدیثد ناشثت»(افضثلالیلثک:1390،

.)489

تصویر شیاره()3جاده هزار چم در زمان مسافرت ناصرالدینشاه
آرشیو اهناد تصویر ماخ گلستان ،آلبوم شیاره  :894عکک شیاره 46

بنابر گزارش رابینو در هال 1327ق1908 /.م .این راه در تابستان در چهار منزل به تهران

منته م شد :بابوده ،االمل ،شهرهتانک ،تهران؛ اما در زمستان در شش یا ههت منزل شامل

تثثوار ،ولثث آبثثاد ،گچسثثر ،شهرهثثتانک ،آهثثار ،اوشثثان و تهثثران(رابینثثو .)59 :1365 ،راه
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هاختهشده اهییت چندان به لحا تجار نداشت .اگرچه برخ فرآوردهها مناطق غرب

مازندران بهویژه برنج به تهران منتقل م شد ول بثه دلیثل نبثود تأهیسثات بنثدر در غثرب
مازندران ،قابلیت اهتهاده ترانزیت مثاال بثین فثالت مرمثز ایثران و روهثیه بثرا ایثن راه

متصور نبود .این راه بیش از آنکه اهییت هیاه یا اقتصاد داشته باشد مورد اهتهاده شاه و
درباریان برا مناطق تهریح مالردشت بود.

 .2-3راه ریجان
مهمترین اقدام راههاز عصر ناصر مه نقش مهیث در رشثد تجثارت مازنثدران برجثا

گذاشت ،هاخت راه شوهة الریجان بود .بند از هاخت راه هزارچم ،نظر ناصرالدینشثاه بثه

راه الریجان منطوف شد .در هال 1288ق1871 /.م ،امیثر حسثنعلث خثان نظثام گروهث ،
پیشکار آذربایجان و عباهقل خثان الریجثان  ،حثامم الریجثان مثأمور شثدند بثا هیکثار

ماهتارخان ،راه الریجان را بسازند(اعتیادالسلطنه ،1356،جلد115 :1؛ مثوزر.)249 :2536،
«در مدت دو هال ،در تسویه و تسطی این راه اهتیامات الزمثه بثهعیثل آورده و راهث مثه

عبور پیاده نیز در آنجا بهدشوارى بثود ،بثهطثورىمثه مالسثکه و عثراده بثا میثال هثهولت
حرمت نیایثد ،هثاخته و آراهثته گردانیدنثد»(امیرنظثام گروهث  ،نسثخه خطث  :بثرگ .)8

امیرنظام با تقسیم راه به چند قسیت ،قراردادها متندد بثرا هثاخت راه بثا برخث افثراد
بست مه اغل

آنها از شخصیتها برجسثته و متنهثذ محلث بودند(اهثناد مکیثل:1385 ،

جلد .)57 /103عالوه بر مهند

اتریش  ،میرزا نظامالدین غهار مهند الییالک نیز مه به

تازگ از تحصیل در مندن و هندهه از فرانسه برگشته بود در راه الریجان به خدمت گرفتثه

شد .و در اغل

طرحها راههاز عصر ناصر در منار امینالسلطان و حسنعلث خثان

گروه بود .مجداالهالم مرمان در مورد این گروه و حیث ومیثل بودجثههثا راههثاز

نوشت« :وقت مه شاه اراده نیود راه قثم را شوهثه نیایثد میثرزا علثى اصثغرخان بثهدهثت او
جارى نیود و مبلغ گزافى باهم خوردند»(مجداالهالم مرمثان  ،بث تثا .)83 :شثاه شخصثاً از

عیلیات راههاز الریجان حیایت و پشتیبان م مرد(هامیا ،دهثتخن ناصثرالدین شثاه بثه
عالءالدوله :لزوم ارهثال مخثار راه آمثل الریجثان بثه وزیثر فوائثد عامثه ،شثیاره بازیثاب

.)296001566
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مبلغ شصت هزار تومان برا جاده الریجان از گردنه امامزاده هاشم تثا روهثتا پرهث

در نزدیک آمل هزینه شد .در متابچه جیع و خر یا هند بودجه مازنثدران ،درآمثد نقثد

مالیات مازندران در هثال1390ق 92476 .تومثان محاهثبه شثده بود(متابچثه جیثع و خثر

مازندران در هال 1290ق ،.مرمثز اهثناد آهثتان قثد  :شثیاره ثبثت .)122281تقریبثاً %65

درآمد یکهال مازندران صرف راه الریجان گردید.

از ناثثثاه منتقثثثدان بثثثه انثثثدازة ایثثثن هزینثثثه ،راه هثثثاخته نشثثثد (Lovett,1883: 65؛

اعتیادالسلطنه .)51/1 :1356،میرزا محید مهند  ،هازنده دو فرهخ از این راه پانزده فرهخ

نوشت« :پانزده فرهخ راه از مشاء تا آمل ههتاد هزار تومان هزینه شد درحال مه دو فرهثخ و
نیم راه هخت پلور تا اهک و هپک رینه را این بنده با دوهثزار تومثان طث دومثاه ،در هثال

1290ق .به انجام رهانید»(محیدمیرزا مهند .)422 :1390،

برخ منتقدند امینالسلطان نقش مهی در توجه شاه به راه الریجان داشت .و پیش از

این امالک زیثاد از شثاه در مشهدهثر و روهثتاها اطثراف آن ازجیلثه پثازوار دریافثت

داشت(رونوشثثت فرمثثان ناصثثرالدینشثثاه مبنثث بثثر واگثثذار خالصثثههثثا مشهدهثثر بثثه
امینالسلطان ،هامیا .)240000285 :برخ از درباریان در مازنثدران دارا امثالک بودنثد.

توهنه راه مازندران عالوه بر افزایش قییت ،دهترهث و نظثارت بثر نحثوة ادارة امثالک را
آهانتر مرد .عالوه براین ،تولیدات زمینها مشاورز با هرعت بیشثتر وارد بثازارهثا
محل یا بازار پایتخت م شد.
براها

گزارش مارالهثرنا در1294ق1877/.م ،.راه فاقثد امکانثات اقثامت بثود« .هثی

چاپارخانها در وهن راه نیست .مسافران ش ها را در دخیههای مه در دلِ تختههثن

هثا

هاخته شده اهت یا زیر هق ها ب دروپیکر مه از چهارطرف باز اهت و به آنهثا اهثم
پرطیطثثراق ماروانسثثرا را دادهانثثد ،مثث گذراننثثد»(هثثرنا .)47 :1362،در هثثال 1310ق.

احتشامالسلطنه در مورد امکانثات اقثامت آن اطالعثات قابثل تثأمل را در هثهرنامهاش ثبثت

نیود « :از رینه مرمثز الریجثان در میثان بثرف و هثرما و بثا زحیثت زیثاد خثود را بثه پلثور
رهاندیم .در پلور ش

را در تنها قهوهخانة مخروبثة قریثه بیتوتثه مثردیم» (احتشثامالسثلطنه،

 .)214 :1367اورهل در اواخثر آبثان هثال 1300ق1882/.م ..از الریجثان عبثور نیثود« .بثه
ماروانسرای مه آن را در میان صخرهها حهر مردهبودند ،رهیدیم[از تر

حشرات مثوذ ]
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رختخوابها را زیر بام مه رو چهار تیر ملهت هاختهبودنثد و اطثراف آن بثازبود ،پهثن
مردیم ،یخبندان شدید بود .آتش زیاد مه چاروادارها روشنمرده بودند ،به زحیت مثا
را گرم م مرد»(اورهل.)311 :1353،

یک از مشکالت این راه مه هی گاه در عصر قاجار برطرف ناردید عبور از رود هثراز

بود .هاخت پل بر رو هراز با طغیانهثا هثناین هثالیانه در توانثای مهندهثان پثلهثاز

ناصر نبود« .به دره عجیب وارد گشتیم مه رود هراز با صثدا مهیبث در آن جثار بثود.
زمان مه داخل این آب شدیم آب رودخانه تثا شثکم اهث

یکنهر روه  ،نسخه خط  :برگ.)7

مثرا فراگرفثت»(هثیاحتنامثه

گزارشهای نیز وجود دارد مه راه را خوب ارزیثاب مثردهانثد .یکث از اهثداف هثهر

1292ق .ناصثثثرالدینشثثثاه بثثثه مازنثثثدران بازدیثثثد از هیثثثین راه تثثثازههثثثاخت الریجثثثان
بود(اعتیادالسلطنه،1368 ،جلد .)1957 :3در ههرنامه شاه آمدهاهثت« :از هالمثههثر 1ابتثدا

راه جدید اهت .از دوهال قبل تا به حال به صرف جی خودمثان بثا مخثار گثزاف حکثم

مردیم بسازند .بنض جاها مه بغلهموه افتاده موهبر و هن

چین مردهانثد بثهطثور مثه

هواره و شتر با بار بسیار خثوب و راحثت مث گثذرد[ ]...بثا اینکثه بنثه زیثاد در جلثو بثود

بهواهطه خثوب و وهثنت راه بثا میثال هثهولت عبثور شثد»(ناصثرالدینشثاه.)249 :2536،

اعتضادالسلطنه در هال 1297ق .آن را «به عرض پنج ذرع به قسی مه عراده از آن م تواند

هیه جا حرمت مند» مشاهده نیود(اعتضادالسلطنه .)326 :1390،اهثتاک از جیلثه مسثافران

اروپثای ایثثن راه در هثثال 1298ق1881/.م .آن را عثال بثثرا عبثثور و مثرور مشثثاهدهمثثرد

( .)Stack, 1882: 191مهند

راههاز  ،حسینقل قاجار نوشت« :بهواهطه تنییثر و مرمثت

این خیابان ناصر بهدرجها راهِ عبور ههل شدهاهت مه در میال امنیثت اهثال مازنثدران

عبور م نیایند .در واقع پک از هاختن این خیابان اغل

عبور و مرور بثه مازنثدران منحصثر

به هیین جاده شده اهت»(حسینقل قاجار ،نسخه خط  :برگ.)5

اهییت دیار راه هاختهشده ،قابلیت تردد شتر بود .گویا پیش از این ماروانها تجار

نی توانستند از شتر برا حیثل مااللتجثاره بثه مازنثدران اهثتهادهمننثد .پثک از هثاختِ راه
 .1روهتای در هه میلومتر شهر آمل.
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الریجان این مانع مرتهع شد .ناصرالدینشاه در ههرنامهاش در این باب نوشت« :مردم هار

از دو چیز زیاد تنج

داشتند :شتر و مالسکه»(ناصرالدینشاه.)130 :1390،

با هیة ماهت های مه راه الریجان داشت ،باز هم به اندازها مهم و تأثیرگذار بثود مثه

پک از تأهیک راه شوهة ماشینرو توهثن رو هثا بثین رشثت و قثزوین در هثال 1317ق/.

1899م .بهعلت زیاد بودن با ِ راه مذمور ،برخث از بازرگانثان راه موهسثتان مشهدهثر را

ترجی م دادند (انتنر .)95 :1369،رابینو در هال 1327ق1909/.م .نوشت« :راه منیول بثین
آمل و طهران شاهراه تجارت بین پایتخت و مشهدهر اهت»(رابینو.)75 :1365 ،

نقشه راهها مازندران در هال 1312ق1985 /.م.
( . Rabino,1928:Appendixاهام جغرافیای با الهبا فاره توهن ناارنده اضافه شده اهت.
جاده تهران ث مشهدهر از راه الریجان نیز پررن

شد).

مشکل اهاه راه الریجان ،مه هی گاه حل نشد ،موهستان بثودن آن بثود مثه در ایثام

هرد هال عبور مرور در آن به هخت انجام م شثد .راه چثارة دولثت بثرا تثداوم حرمثت

ماروانها در زمستان اهتهاده از یک مسیر فرع بود .راه فرع پک از منزل دوم(شثاه زیثد)
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از نقطها بهنام پنجو()Panjūاز راه اصثل جثدا مث شثد و در مسثیر شثرق پثک از عبثور از
روهتاها آهنسر ،تیران ،اندوار ،نشل و ورزنه به روهتا لزور در فیروزموه منته مث شثد.

ماروانها این راه را در دو منزل ط م مردند .در میانه این راه در نزدیکث روهثتا نشثل

ماروانسرا بزرگ بنام هییر()sīyarاحداث شدهبود .از آنجای مه این راه از مسیر منثاره

نشلرود و درة آن م گذشت زمستانها هخت و برفگیر نداشت و فقن در نقطثه انتهثای

در مرز فیروزموه دارا گردنها هخت بود .برا آهایش ماروانها در فاصثلههثا میتثر
از یک میلومتر در دوهو گردنثه و در بثاال آن ،هثه ماروانسثرا هثنا احثداث شثد.
اهال منطقه این هه ماروانسرا را با نام رباط م شناهند و بثه ترتیث

بثه نثامهثا متثووزون

( ،)Katūwazūnوردو()wardūو جثثام پثثوش()Jāmpūshمنثثروف شثثدهانثثد .بقایثثا ایثثن
ماروانسراها ویران ط تحقیقات میدان به رویت ناارنده رهیدهاهت (تصویر شیاره .)4

تصویر شیاره()4ماروانسرا هنا متووزون
(عکک از ناارنده)

در هثثال1296ق .حسثثینقل قاجثثار مهنثثد

مثثأمور بثثرآورد هزینثثه ،ادامثثه راه ارابثثهرو از

روهتا هالمههر تا مشهدهر و مخار ترمیم راه هاختهشدة قبل گردید .طبق بررهث هثا
و اغل

مصال راههاز در مسیر الریجان موجود بود .از طرف بیشتر مسیر در موه واقثع

شده بود و تنها با بریدهشدن موه خیابان مستحکی به دهت م آمد(حسینقل قاجار ،نسثخه
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خط  :برگ .)3هختترین قسیت راه آن هم در فصل زمسثتان مسثیر  4فرهثخ از گردنثه
امامزاده هاشم تا قریة رینه بود .راهحل مهند

قاجار هاده بود« :با هاختن ماروانسثراهثا

متندد و نزدیک به هم اقالً در هر یک فرهخ یک ماروانسثرا بثرا محثل اقامثت و توقث

قوافل م توان عال نیود»(حسینقل قاجار ،نسخه خط  :برگ .)4البته این توصیة مهثم و
مورد توجه هازندگان راه قرار نارفت.

در طول هالها بند برا ترمیم و حهظ راه قراردادها متندد با افراد مختلث

بسثته

شد .در 1302ق .بین امینالسلطان و هثی الیلثک قثرارداد در  5مثاده مننقثد شثد مثه بثه
امضثثا شثثاه نیثثز رهید(هثثامیا ،قثثرارداد واگثثذار تنییثثر و ناهثثدار راه الریجثثان بثثه

هی الیلک از طرف ناصرالدین شاه ،شیاره بازیاب  .)296001848متن قرارداد و تنهثدات

هی الیلک نشان م دهد حهظ امنیت و هالمبودن راه برا حکومثت بسثیار مهثم بثود .در
ازا مبلغ هاالنه ششصدتومان ،هی الیلثک متنهثد بثه حهثظ امنیثت راه و تثرمیم هثر نثوع

خراب وارده گردید(هیان).

برره میزان تأثیر هیاهتها راههاز بر تجارت با تکیه بر دادههثا میّث و ترهثیم

نیودار روند توهنه تجارت ،راهگشا مناهب برا پاهخ به مسئله پژوهش م باشد .جثدول

شثثیاره( )1میثثزان صثثادرات و واردات مازنثثدران را در هثثالهثثا پثثیش و پثثک از اقثثدامات

راههاز نشان م دهد .این دادهها براها

گزارشها منسول تنظیم شدهاهت.

جدول شیاره( )1صادرات و واردات مازندران(به قران)

1262ق.

1282ق.

1302ق.

1317ق.

1324ق.

1325ق.

صادرات

1000000

1000000

5200000

9000000

19411513

22402453

واردات

800000

700000

4000000

7500000

19540950

19376317

(ماظمبیک 194 :1377،؛)Kazembeyki,2003: 109

نیودار شیاره( )1براها

جدول شیاره( )1تنظیم شدهاهثت .ایثن نیثودار رونثد توهثنة

تجارت مازنثدران را در دو مقطثع پثیش و پثک از اقثدامات راههثاز عصثر ناصثر نشثان

م دهد .براها

نیودار ،تجارت مازندران ط دو دهه پک از هیاهتها راههثاز رشثد

قابل توجه یافت .یک دهه پک از هاختِ راه الریجثان میثزان صثادرات ایالثت نسثبت بثه
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یک دهه پیش از طرح راههاز به رشد  5/2برابر رهید .هیچنثین واردات بثه میثزان 5/7
برابر افزایش یافت .به عبارت دیاثر ،صثادرات حثدود  %520و واردات حثدود %570رشثد

یافت .این در حال اهت مه پیش از طرح راههاز حداقل بثه مثدت  20هثال (از  1262تثا

1282ق ).میزان تجارت ایالت روند یکسان را طث نیثود و افثزایش نیافثت و حتث میثزان
واردات  %1/14ماهش یافت.
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نیودار شیاره()1روند توهنه تجارت مازندران
(ترهیم از ناارنده)

 .4تحو ت بازار
علت توجه به بازارها در این نوشتار یک نکتة مهم در مورد نقش تجارت در توهثنة متثوازن

اقتصاد محل م باشد .توهنة متوازن در عرصة تجارت شامل دو شثاخص مهثم اهثت :اول،

افزایش میّ صادرات مه نتیجه طبین آن ارزآور و حهظ ارزش پثول ملث اهثت .دوم،
بازگشت هرمایه به مبدأ تولید هم برا انباشت هرمایه و هثم بثهعنثوان دهثتیایها بثرا

افزایش تولید و ارتقاء ابثزار تولیثد  .بازگشثت هثرمایه بثه مبثدأ تولیثد یننث واحثدها

روهتای و زمین بهعنوان عامل اصل تولید در دوره و منطقه مثورد نظثر ایثن جسثتار میتثر
صورت م گرفت .پرداختن به تیام جوان

این امر از حوصله این نوشتار خار اهثت امثا

توجثه بثه دو مسثئله ضثثرور اهثت :اول ،نثوع نظثثام مالکیثت زمثین مثثه اغلث

زمثینهثثا

مشاورز متنلق به طبقه باال جامنه و وابستاان هیئت حامیه بود .در نتیجه تولیدمننثدگان
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اصل به عنوان رعیت بهرة ناچیز از واحد تولید را در اختیار مث گرفتنثد .دوم ،بیشثترین

هودِ حاصل از صادرات توهن واهطهها و تجّار جذب م شد نه تولیدمنندة اصل  .به هیین
دلیل رشد مبادالت تجار منجر به توهنه مناطق تجار گردید .بنثابراین تحلیثل و بررهث

نقش راههاز در رشد تجارت مستلزم برره و تبیین تحوالت نظام بازار م باشد.

مجیوعه بازار در نظام مبادلها مازندران شامل بازارها ثابت شهرها ،بازارها ههتاث

و بازارهثا هثثالیانه بثثود .ایثن مجیوعثثه بثثه هیثثراه ماروانسثراها شثثهرها هیسثثتم مبادلثثه را

تشکیلم دادند .از حی

زیرهاختها تجار اعم از بازار و ماروانسرا ،گزارشها قابل

اعتیاد از هثر دو دورة پثیش و پثک از اقثدامات راههثاز در دهثت اهثت .مقایسثه ایثن

زیرهاختها در شثهرها تجثار مازنثدران ثثث بثارفروش ،هثار و اشثرف ثثث راهگشثا

مناهب برا درک میزان تأثیر هیاهثتهثا راههثاز عصثر ناصثر در توهثنة اقتصثاد

مازندران اهت.

 .1-4بازار بارفروش
داره تاد در هال1251ق1836/.م .دربارة بازارِ مهمتثرین شثهر تجثار مازنثدران نوشثت:
«در این شهر تجارت بسیار م شود از اقیشه رو

و فرن

[ ]...ماروانسرا خوب دارد مه

بثثان آن مرحثثوم میثثرزا شثثهیع صثثدراعظم اهثثت .شثثنیدم مثثه چنثثد ماروانسثثرا دیاثثر

هست»(داره تثاد .)82 :1388،ابثوت در هثال 1259ق1844/.م .دربثارة بثارفروش نوشثت:
«بازار در بارفروش نه گسترده اهت و نه زیبا ،و شامل  400تا  500مغازه اهت مه حدوداً 70
مغازه محصوالت اروپای و پارچهها پنبها و پشی ایران و اروپای م فروشثند .تنثداد

تجار بهطورمل حدوداً  100نهر اهت مه تنها  4یا  5تثایش تجثار عیثدهانثد مثه بثا مقیثا

مشورها دیار م توان گهت تجار خردهپا هستند .حدوداً  25تاجر هم درگیثر تجثارت بثا

اهترامان هستند .در شهر 12ماروانسرا وجود داردمه  4تا در بازار قرار دارد»(ابثوت ،بث تثا:

 .)9بارفروش در آن هالها به مصرفمننده پارچهها پنبها انالیک تبدیل شثد .ابثوت در

هال  1848/1265گزارش داد« :به تخیین من هر ماه  40بار اه

و هالیانه  480بار اهث

بثه

ارزش تقریب  24000پوند ،پارچه انالیس وارد بارفروش مث شثود» ( .)Abbott,1984:18

ده هال بند ،در هال 1275ق1858/.م .مکنز دربارة شهر بارفروش و بازار آن نوشثت« :در
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بارفروش  25محله وجود دارد .شش مدرهه 4 ،ماروانسرا 14 ،حیام 14 ،مسجد 406 ،بثاب

دمان ،و  865خانوار .طبق گزارش حامم جینیثت آن  38.569نهثر اهثت»(مکنثز :1359،
 .)83به نظر مکنز شغل امثر مردم بارفروش تجارت بود .دمانها متنثدد بثا موچثههثا
و شلوغ و خیابانها هن

مثی

فرشنشده در شهر مه به نظر و مرمز عیده ترانزیثت

ماالها روه به خراهان و تهران و یزد و مرمان بود ،باع
نامناه

بازار بارفروش در هثهرنامه ملاونثوف نیثز توصثی

تنج

مکنز شد .وضثنیت

شثدهاهثت« :بثازار در انتهثا

جنوب شهر اهت و دمانها را مه در امتداد آن قرار دارند طاق به یکدیار وصل مث منثد.
عبور از این بازار نسبتاً دشوار اهت زیثرا هیثواره بایثد مواظث

بثود مثه پثا در هثوراخهثا و

جو های مه برا جریان آب منده شده فرو نرود»(ملاونوف.)222 :1376،

ناصثثرالدینشثثاه در هثثهر اولثثش بثثه مازنثثدران در هثثال 1282ق1866/.م .دربثثارة بثثازار

بارفروش نوشت« :محل عبور از بازار طوالن و تاریک بود مثه هثقهش از چثوب شثیروان
پوش هاختهاند .هن

فرش نبود و در فصل زمستان و باران موچثههثا بسثیار گثل مث شثود.

عبور صنوبت دارد»(ناصرالدینشاه .)163 :1390،اگرچه گزارش در باب دهتور شثاه بثرا

تغییر شراین بازار و ترمیم خراب ها آن به دهت نیامد اما از گزارش ههر دوم شثاه مثه ده

هال بند صورت گرفت ،مشخص م شود بثازار بثارفروش مثورد توجثه قرارگرفثت« .شثهر
بارفروش بسیار آباد اهت .تیام موچهها هن

فرش و تییز و خوب اهت .از بناهثا خثوب

مه امروز دیدم خانه میرزا عل نق ملکالتجار اهت»(ناصثرالدینشثاه .)233 :2536،از ایثن

گزارشِ آخر و در باب خانه اعیان ملکالتجار مشخص م شود مه طبقه تجار بثارفروش
آنچنان متیوّل شدهاند مه خانة اعیان آنها مورد توجه شاه قرار گرفت.

بهدلیل موقنیت خاص تجار و نزدیک به بزرگترین بندر مازنثدران ،بثارفروش بثیش

از شهرها دیار رشد یافت .این امر بیش از هیه مدیون شراین تجار حامم بر شهر بثود.
گزارش رابینو در باب وضنیت عیوم شهر و تجارت آن دلیل مدعا فوق اهت« :شهر 9123

خانوار و  25هزار هکنه دارد 31 .ماروانسرا برا تجار و  13ماروانسرا برا ماروان1471 .
دمان دارد .در ظرف  50هال اخیر شهر خیل آباد شده و توهنه یافت»(رابینو.)83 :1365،
میرزا هرا الدین گزارش جال

توجه از رونق بازار بارفروش برجا نهاد« :موچثههثا

و بثثازار آن آبثثاد و منیثثور اهثثت .مغثثازههثثا بثثه طثثرح جدیثثد ،ماروانسثثراها قشثثن

،
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تجارتخانهها ،بانک و ادارات تجارتخانه در بارفروش زیاد اهت .موچهها آن هثناهرش
اهت .عیارات تجارتخانهها ،ماشینخانهها پنبهمشث و ادارات محلث آن بثه وضثع بسثیار

خوب اهت»(میرزا هرا الثدین .)333 :1369،دو گثزارش اخیثر ثثث رابینثو و میرزاهثرا ثثث
مربوط به پثک از دوره ناصثر اهثت .مقایسثه ایثن دو گثزارش بثا دیاثر گثزارشهثا در

دهتر

حام از آن اهت مه به تدریج ط دو دهه پک از اقدامات راههاز  ،تجثارت در

شهرِ اصل بازرگان مازندران رشد قابل توجه یافت .جدول شیاره()2رونثد ایثن رشثد را
نشان م دهد.

 .2-4بازار ساری
اولین گزارش از وضنیت بازار و تجارت هار در عصر قاجار ،توهن جان مکدونالد مینثر

( )JohnMacdonald Kinnerمنثاون هیاهثى هثرجان ملکثم در هثال1224ق1810/.م .بثه

هناام جن

ها دوره اول ایران و رو

در دهت اهت« :هارى شهرى اهت موچثک[]...

عدهاى بازرگان در این شهر به مار اشتغال دارند مه مالالتجثارههثاى خثود را بثه اهثتراخان
صادر و از آنجا اجنا

دیارى به داخله مشور وارد مىنیایند»(مینر .)345 :1369 ،دوازده

هال بند ،در هال1237ق1822 /.م .فریزر به مازندران ههر مرد .گزارش و نشان م دهثد

مه تجارت هار از مصای

جن

ها ایران و رو

رها نشدهبود« :بازار مه هیثه اصثناف

در آن گرد آمدهاند ب نهایت تیرهروز م باشد مه شامل دو ردی

دوتای از مغثازههاهثت

مه تنداد اندم از آنها بهتر از یک ملبه م باشند .مغازهها بهوهیله هایبان هثاخته شثده از
چوب ،ههال و ماهال در برابر آفتاب و باران محافظت م شوند»(.)Fraser, 1826: 40
عالوه بر جن

 ،بییار ها هیهگیر ضثربها هثناین بثه حیثات اقتصثاد ایالثت وارد

نیود .دو هال پک از پایان جن

ها دوم ایران و رو  ،طثاعون گثیالن و مازنثدران را در

هال 1245ق 1830/.م .فراگرفت و بخش بزرگ از نیرو مثار در اثثر طثاعون نثابود شثد:
«هار به شکل وحشتانایز از طاعونِ هثال گذشثته آهثی

دیثد .جینیثت آن حثدامثر

 300نهر م باشد»( )Burnes, 1839: 101درحال مه یک دهه پیش ،فریزر از جینیت شهر

اینگونه گزارش داد« :تخییناً شهر دارا  3000تا  4000باب خانه اهثت و از آنجثای مثه

حاممنشین اهت و محل اقامت چندتن از رؤها ایالت ،برخ از خانهها دارا  20تثا 100
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تن جینیت م باشند .احتیاالً جینیت متوهن شهر بین ه هزار تثا چهثل هثزار نهثر باشثد»
(.)Fraser, 1826: 46

بازار هار شانزده هال پک از جن

در هال 1259ق1844 /.م .نیز تغییر چندان نکرد:

«تجارت این منطقه چندان قابل توجه نیست ،اگرچه خیل شلوغ و پرهروصداهت .هار 4

ماروانسرا دارد مه تنها یک از آنها بهوهیله تجار مورد اهتهاده قرار م گیرد و حثدوداً 50
تاجر بزرگ و موچک در آنجا فنالیت م منند»(ابوت ،ب تا.)14 :

چهثثارده هثثال پثثک از ابثثوت ،مکنثثز در مثثورد بثثازار هثثار نوشثثت« :هثثار دارا 4

ماروانسرا و  410باب دمان اهثت 1700.خانثه و  8000نهثر جینیثت دارد»(مکنثز :1359،،
 .)124افزایش تنداد مغازهها هار و هاخت ماروانسثرا مناهث

نشثانه رشثد مبثادالت

تجار اهت .آمار مه مکنز ارائه داد توهن دو تن از ههرنامهنویسثان مثه هثمزمثان بثا
و به هیاحت در مازندران م پرداختند ،تأیید شدهاهت(بنارید :میرزا ابثراهیم 95 :2535،؛

ملاونوف.)208 :1376 ،

پک از عیل شدن هیاهتها راههاز ناصر بهتدریج تجارت هار رونثق گرفثت.

در هال 1327ق1909/.م .تنداد ماروانسراها شهر به  17باب افثزایش یافثت(رابینو:1365،
 .)94افزایش تنداد ماروانسرا در یک شهر به منن باال رفتن حجم مبادلثة مثاالی بثود .امثا

تجارت هار به اندازة تجارت بارفروش رونق نداشت .یک از علثل ایثن تهثاوت نزدیکث

بارفروش به تأهیسات بندر ِ مشهدهر بود .درحال مه فرحآباد ،به عنوان نزدیکترین بنثدر
به هار  ،از دوران باشکوه گذشتهاش در عهد صهویه فاصله گرفته بود .میرزا هرا الدین به
عنوان تاجر مطلع از اوضاع تجارت جهان مه مدتها در قهقاز ،آهیا میانه ،اروپا و هند

مشغول تجارت بود در مورد تجثار هثار نوشثت« :تثاجران هثار بسثیار بث علثم و از فثن

تجارت ب بهرهاند .بثا وجثود وفثور ننیثت ،بثهجثز گثذران یومیثة خثود زیثاده انتهثاع بثرده
نی توانند .این نیست مار از ب علی و تنبل آنها»(میرزا هرا الدین.)330 :1369،

 .3-4بازار اشرف
ایثثن شثثهر در هثثال1276ق1860/.م .دارا  5مسثثجد 4 ،مدرهثثه 4 ،تکیثثه 5 ،حیثثام و 2
ماروانسرا و ههتاد دمان بود(میرزا ابراهیم .)81 :2535 ،اشرف از طریثق راه هثن

فثرش نثه
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چندان مناه

شاه عباه به بندر موچک شاهمیله 1در خلیج میانکاله متصل م شثد مثه در

آن قایقها بزرگ بهنام لُُتکا و مرج ها به حیل بار و مسافر تا بندرگز مث پرداختنثد .ایثن

لنارگاه موچک در هال 1327ق 1909/.دارا  50خانوار بود(رابینو .)108 :1365،تجارت

اشرف پک از توهنه و ترمیم راهها مازندران رشد قابل توجه یافت .رابینو وضثنیت ایثن

شهر را نسبت به  50هال قبل از مسافرتش مقایسثه نیثود« :اشثرف در [1859زمثان مسثافرت

مکنز ]  845خانوار 70 ،دمان و  4محله داشت .امنون [7 ]1909محله 1000 ،خثانوار ،هثه

بازار 150 ،دمان 4 ،ماروانسرا 6 ،حیام و  10مسجد دارد»(رابینو.)107 :1365،

از مقایسه گزارشها مربوط به زیرهاختها تجار ِ پیش از هیاهتها راههاز با

گزارشهای مه پک از آن آمدهاهت م توان میزان تأثیر راههاز عصر ناصر بر تجارت
گثزارشهثا ملاونثوف و

مازندران را بهصورت میّ نشان داد .جدول شیاره( )2براها

رابینثثثو ترهثثثیم شثثثدهاهثثثت .ملاونثثثوف در هثثثال 1277ق1860/.م .و رابینثثثو در هثثثال

1327ق1909/.م .به مازندران مسافرت نیود .این جدول روند رشثد میّث زیرهثاختهثا

شهرها عیده مازندران را ط یک دوره نیمقرن نشان م دهد .آمار ملاونوف مربوط بثه
 15هال پیش از اقدامات راههاز عصر ناصر اهت و آمار مه رابینو جیعآور نیثود،
مربوط به هه دهه پک از آن .ط ایثن مثدت تنثداد ماروانسثراها شثهرها اصثل ایالثت

مازندران به رشد  347درصد ثث حدود  3/5برابر ثث و تنداد مغازهها به رشد  262درصثد

ثث بیش از  2/5برابرثث رهیدند.

جدول شیاره()2تحول زیرهاختها تجار مازندران ط  50هال
1277

آمل
بارفروش
ساری
اشرف
جمع

1327

تنداد ماروانسرا

تنداد دمان

تنداد ماروانسرا

تنداد دمان

4

100

8

190

11

414

44

1471

4

410

17

800

2

70

4

150

21

994

73

2611

 .1امروزه نام این روهتا هاحل به امامده تغییر یافته اهت.
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 .5نتیجه
حکومت قاجار پک از غلبه بر تر

از تهدید پایتخت توهن رو ها ،باالخره در اوایل دهه

هشتاد تصییم گرفت راهها بین پایتخت و دریا مازندران را توهثنه دهثد .نزدیثکتثرین
راه دهتره به دریا مازندران ،از ایالت مازندران عبور م مرد .از طرف در صورت بثروز
قحط  ،مازندران به عنوان ایالت هیجوار تهران با قابلیثت تولیثد مثواد غثذای نقطثه اتکثا

مهی برا پایتخت به حسثاب مث آمثد .پثک از یثک هلسثله مطالنثات میثدان در نهایثت

تصییم به توهنه راه الریجان گرفتثهشثد و هزینثها هثناین صثرف ایثن مثار گردیثد .راه
نوهاخته به عرض  5ذرع و طول  15فرهخ( 93/5میلومتر)در هختترین مسثیر  25فرهثخ

آملث تهران هاخته شد .بنابر گزارش ههرنامهنویسان ایران و غیرایران  ،ایثن راه مالسثکهروِ
پرتردد ،به مسیر اصل تجار مازندرانثث تهثران تبثدیل شثد و حتث بثا وجثود احثداث راه

رشت ث قزوین از اهییت راه الریجان ماهته نشد .ویژگ این راه نسبت به راه رشت مسثافت
اندک و هزینة پایین عوارض راهدار آن بود.

نتایج پژوهش انجامشده حام از آن اهت مه یثک دهثه پثک از هثاختِ راه الریجثان

میزان صادرات ایالت نسبت به یک دهه پیش از طرح راههاز به رشثد  5/2برابثر رهثید.

هیچنین واردات به میزان  5/7برابر افزایش یافت .به عبارت دیار ،صثادرات حثدود %520
و واردات حدود %570رشد یافت .در زمینة زیرهاختها تجار نیثز بثا مقایسثه آمثار 15

هال پیش از اقدامات راههاز بثا آمثار مثه هثه دهثه پثک از اقثدامات مزبثور در اختیثار

م باشد ،تنداد ماروانسراها شهرها اصل ایالت مازندران به رشد  347درصد (حثدود

 3/5برابر) و تنداد مغازهها به رشد  262درصد (بیش از  2/5برابر) رهیدند.
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