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Abstract:
Purpose: This paper discusses the importance of Mazandaran roads during the times
of the Safavids and Qajarids. It then explores the reasons behind the failure of the Qajarid government in keeping the roads in the region in good condition.
Method and Research Design: Data was extracted from the contract document for
repair and maintenance of a road in the region with Seif al-Mulk.
Findings and Conclusion: Shah Abbas I made state-of- art roads in Mazandaran
which increasingly contributed to the economic flourishing of the region. The repair
and maintenance of these roads during the time of Naser al-Din Shah, however, was
not successful due to the lack of modern road-building equipment, lack of specialist
knowledge, corrupt bureaucracy and the Russian Imperialist policy for expanding its
influence in the region.
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مشکالت نگهداری و ترمیم راههای سنگفرش و
شوسۀ مازندران در دورۀ شاهعباس اول و دورۀ
نارصی بر پایۀ سند قرارداد واگذاری تعمیر و
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چڪیده:

هدف :بررسی علل اهمیت راههای مازندران در دورۀ حکومت شاهعباس و ناصرالدینشاه ،سیاستهای
راهسازی آنها در این منطقه ،و مشکالت فنی و اقتصادیشان در این کار.

روش /رویکرد پژوهش :دادهها از منابع کتابخانهای و آرشیوی به دست آمده است .اسناد مربوط
به راهسازی دولت قاجار در شمال ایران ،شامل قرارداد واگذاری تعمیر و نگهداری راه الریجان به
سیفالملک ،بررسی شده است .از این اسناد در کنار منابع تاریخی دورۀ صفوی برای تحلیل استفاده
شده است.
یافتهها و نتیجهگیری :شاهعباس اول راهی منحصربهفرد در منطقۀ مازندران ایجاد کرد که نتیجۀ آن،
افزایش قدرت اقتصادی شمال ایران بود .در زمان ناصرالدین شاه نیز تالشهای زیادی برای راهسازی در
مازندران شد؛ ولی بهدلیل مشکالتی همچون ناآگاهی از راهسازی مدرن ،نبود متخصص راهسازی ،ترس
از آسان شدن نفو ِذ روسیه در شمال ایران ،فساد اداری و دیوانی ،این طرحهابه نتیجۀ مطلوب نرسید.
ڪلیدواژهها:

راه شوسه؛ شاهعباس اول؛ دورۀ صفویه؛ دورۀ قاجار ،نارصالدینشاه؛ مازندران؛ سیفامللک؛ قراردادها؛ راهسازی.
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مقدمه

در دورۀ صفوی و در زمان سلطنت شاهعباس اول ،اقدامی مهم در راهسازی شکل گرفت
و آن ایجاد راهی سنگفرش در منطقۀ مازندران بود .درحقیقت اولین راهی که در دورۀ
صفوی بسیار جدی به آن پرداخته شد راه مازندران بود .در دورۀ قاجار نیز طرحهای
راهسازی زیادی ریخته شد و بعضی از آنها هم اجرا شد .دولت قاجار نیز مانند دولت
صفوی به اولین نقطهای که برای احداث راه عالقه نشان داد ،ایالت مازندران بود.
برایناساس پرسشهای اصلی این تحقیق را اینگونه میتوان بیان کرد:
 .1دولتهای صفوی و قاجار ،چه اهداف سیاسی و اقتصادی را در منطقۀ مازندران
دنبال میکردند؟
 .2ازلحاظ فنی ،چه مشکالتی در راهسازی مازندران ،فراروی دولتهای صفوی و
قاجار قرار داشت؟
دستاوردهای تحقیق نشان میدهد که دولت صفوی از دورۀ شاهعباس اول
(1038-996ق1628-1587/م) نگاهی ویژه به راههای اصفهان-مازندران داشتهاست .در
دورۀ قاجار نیز توسعۀ راه شوسۀ مازندران ،از اولویتهای راهسازی دولت ناصرالدینشاه
قاجار (1313-1264ق1895-1847/م) بود .دولتهای صفوی و قاجار باتوجهبه ظرفیتهای
سیاسی و اقتصادی ایالت مازندران سعی داشتند تا با ایجاد راههای ارتباطی به سبک نوین،
از این ظرفیتها نهایت استفاده را ببرند؛ ولی برای ایجاد چنین جادههایی با مشکالتی جدی
مواجه بودند .ایجاد چنین راههایی با کمبود نیروی متخصص راهسازی ،فساد گستردۀ اداری،
تهدید نیروهای قبایلی قدرتمند ،و کارشکنی قدرتهای خارجی همراه بود .جدا از موانع
سیاسی و اقتصادی ،بهدلیل وضعیت جوی منطقه و مشکالت فنی خاص هم بر موانع میافزود.
تمام تالشها در دورۀ صفوی ،فقط به ایجاد راه سنگفرش مازندران منجر شد و در دورۀ
قاجار هم به ایجاد دو راه شوسۀ اصلی منتهی شد که اولی تهران را به نور و دومی تهران را به
آمل متصل میکرد .بعداز اتمام راهسازی در مازندران ،حفظ و نگهداری از راههای ساختهشده
دغدغۀ اصلی سازندگان آن بود .بهعلت بیاطالعی از علم راهسازی ،جادههای سنگفرش و
شوسۀ احداثی زیرسازی و روسازی مناسبی نداشتند و پیوسته درمعرض فرسایش و تخریب
قرار داشتند .شاه قاجار تصمیم گرفت تا برای رفع این مشکل قراردادی را امضاء کند تا بهطور
مرتب این جادهها بازسازی و تعمیر شوند .این قرارداد در سال 1302ق1884/م با سیفالملک
(یکی از رجال قاجاری) بسته شد؛ ولی این واگذاری به نتایج مطلوب خود نرسید.
برای تحلیل بیشتر موضوع ،ابتدا الزم است تا اهمیت مازندران در دورۀ صفوی و
قاجار بررسی شود.
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وجه اشرتاک سیاستهای صفوی و قاجار درزمینۀ راههای مازندران

شاهعباس اول از سال  1025تا 1031ق ( 1616تا 1621م) طرحی را برای سنگفرشکردن
راه اصفهان تا ساری و دریای خزر درپیش گرفت و آن را با کمک ساروتقی ،وزیر مازندران،
اجرا کرد .با نگاهی به نقشههای جغرافیایی و بررسی مسیرهای قابلعبور رشتهکوههای شمال
اصفهان ،بهنظر میرسد که انتخاب مسیر راه شاهی اصفهان به فرحآباد ساری ،بهدرستی انجام
شدهاست و کوتاهترین و مؤثّرترین مسیر ارتباط ،همین راه بودهاست .علل انتخاب چنین
مسیری و نگاه ویژۀ صفویان به مازندران قابلتأمل است؛ درحالیکه بیشتر تجارت ایران
ازطریق راههای جنوب و منطقۀ بوشهر و بندرعباس با کمپانیهای هند شرقی انگلیس ،هلند
و فرانسه درحال انجام بود .راههای جنوب بهقدری اسفناک بودند که حتی عبور چهارپایان
نیز از بسیاری از آنها امکانپذیر نبود .اوضاع بد این جادهها و تأثیر نامطلوب آن بر تجارت
قابلتصور نبود .این نکتهای است که از بیشتر گزارشهای سیاحان عبوری از منطقه و همچنین
کارگزاران غربی و ایرانی میتوان فهمید .سدهها بعد در نامهای که میرزاتقیخان دربارۀ این
جاده نوشته ،بیکیفیتی این جاده کام ً
ال مشخص است« :مالحظۀ دیگر که بعداز اصالحات
مذکور است ساختن راه بوشهر است که اسباب خسران بسیار و مانع رواج تجارت است.
هر کس راه بوشهر را ندیدهاست هرگز تصور نخواهد نمود که تا چهاندازه عبورومرور از
آن مشکل است .بسیار مقام حیرت است که ُمکاریانی که یکدفعۀ قبل راه بوشهر را عبور
کردهاند ،چگونه دفعۀ دیگر تصور عبور ازآنجا را مینمایند» (صفایی ،1349 ،ص.)109
باوجودِ تمام مشکالتی که در مسیرهای دیگر وجود داشت ،شاهعباس اقدامات راهسازی خود
را در مازندران و گیالن متمرکز کرده بود.
دولت ناصرالدینشاه نیز منطقۀ مازندران و مسیر هزارچم را نقطۀ شروع فعالیتهای
خود درنظر گرفت .شاه قاجار بارها مهندسانی را برای ارزیابی راه مازندران و تهیۀ نقشه و
برآورد مخارج راهسازی عازم منطقه کرد .کلنل برونیار فرانسوی در سال 1275ق1858/م،
ابراهیمآقا در سال 1276ق1859/م ،کاستگرخان اتریشی در سال 1277ق1860/م،
حسینقلیخان مهندس در سال 1296ق1878/م و محمدمیرزا مهندس در سال
1299ق1881/م به منطقه اعزام شدند و هرکدام گزارشی مفصل از راههای مازندران و
مشکالت و فواید راهسازی در منطقه تهیه کردند .مهندسان خارجی ازجمله برونیار و
کاستگرخان درزمینۀ راهسازی متخصصتر بودند و گزارشهای آنها دقیقتر و کاملتر
بود .کاستگرخان بعداز مراجعه از بازدید راه مازندران نوشت« :شاه مرا نزد خود خواند تا
هیئتوزیران توضیحات بنده را دررابطهبا مسیر تهران به مازندران موردبررسی قرار داده و
نقشههایم را ببینند .من در تاالر آبگینۀ کاخ سلطنتآباد مورداستقبال قرار گرفتم و بهوضوح

گنجینۀاسناد ،سال  ،28دفرت چهارم ،زمستان  ،1397شامرۀ پیاپی 112

91

محمدعلیرنجبر
سیداحمد موسوی

و روشنی و با آرامش تمام ،از اهمیت نیاز به مسیرهای طرحشده ،سخن راندم .همچنین
برای مخارج سودمند آن به مبلغ پنجاههزار تومان ،دلیل و سند آوردم .همین امر نیز من را
آماج سؤاالت تند شاه و درباریان اطراف وی کرد که موظف به پاسخدهی به آنها بودم.
ازجانب احتیاط و از روی سلوک سیاسی میدانستم که چطور باید به پرسوجوهای
حاکمی که با وضعیت اسفبار مازندران کام ً
ال ناآشنا بود ،در حضور آن عده چاپلوس
رشوهخوار که خوب به وضعیت کنونی آشنا بودند اما همیشه آن را طور دیگری جلوه
میدادند ،پاسخ بدهم» ( .)Gasteiger, 1863, p15این قسمت از گزارش شامل مطالبی جالب
است که در آن ،فساد درباری و دیوانی ،و مخارج راهسازی و وضعیت نابهسامان راههای
مازندران بازگو میشود.
یک سال بعداز گزارش کاستگرخان ،ناصرالدینشاه دستور بازسازی راه هزارچم را
صادر کرد .این مهندس اتریشی در مدت سه سال و با بهکارگیری  1600کارگر ،راه را
تعمیر و تسطیح کرد و بیستوهفت پل در جادۀ هزارچم ساخت (;slaby, 1996, pp 337-350
 .)Gasteiger, 1862, pp 341-356سیاستهای راهسازی ناصرالدینشاه در منطقۀ مازندران به
اینجا ختم نشد و شاه قاجار در سال 1288ق کاستگرخان را مأمور ساختنِ راه الریجان
و آمل کرد .این مهندس زبدۀ اتریشی راه آمل را از امامزاده هاشم تا نزدیکی آمل تعمیر
کرد و پلهای متعددی روی رودخانۀ هراز ساخت (اعتمادالسلطنه ،1374 ،ج ،1ص.)121
سیاستهای شاهعباس و ناصرالدینشاه درزمینۀ راهسازی در منطقۀ مازندران در
بسیاری از جهات بههم نزدیک بود؛ هرچند مشکالت آنها برای پیگیری این موضوع
زیاد بود و باتوجهبه زمان ،تغییراتی در آنها رخ داده بود .این مشکالت ازلحاظ نظامی،
اقتصادی ،سیاسی ،مذهبی و اجتماعی قابلبررسی است؛ ولی قبلاز بررسی این مشکالت،
راههای منتهی به مازندران در قبلاز دورۀ قاجار باید بررسی شوند.
تا دورۀ قاجار ،از تهران به مازندران  4راه متفاوت اصلی و تعدادی راه فرعی وجود
داشت .این راهها از غرب ایالت مازندران بهطرف شرق عبارت بودند از:
 .1راه هزارچم :این راه درحقیقت همان مسیری است که امروزه ازطریق آن از تهران
به چالوس میروند .فقط تفاوت جادۀ امروزی با دورۀ قاجار در این است که در دورۀ
قاجار ،این جاده از تهران شروع میشد و بعداز گذشت از سلطنتآباد ،نیاوران ،اوشان،
شهرستانک ،گرمابدر ،امامزاده حسن ،گچهسر ،کندوان ،گردنۀ هزارچم ،سیّدآباد و قریۀ
گرمک به کالردشت ختم میشد (افضلالملک کرمانی ،1390،صص  .)493-464این
جاده مسیر تجاری نبود و فقط برای عبورومرور برخی کاروانها از آن استفاده میشد و
معموالً در فصل زمستان بهدلیل کوهستانیبودن غیرقابلعبور میشد.
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 .2راه افجه :این راه از تهران شروع میشد و بعداز گذشت از باالده ،در سواحل
دریای خزر با گذر از یوش به نور متصل میشد .این جاده نیز از نواحی کوهستانیِ
سختگذر عبور میکرد و در فصل زمستان برای مسافران و کاروانها تقریب ًا غیرقابلعبور
میشد.
 .3راه الریجان :این راه از تهران به آمل و محمودآباد میرسید و ازآنجاکه بیشتر
این راه از کنار رود هراز عبور میکرد ،به «جادۀ هراز» نیز معروف بود .در منابع تاریخی
نامهای دیگری ازجمله «راه آمل» و بعدها «جادۀ دولتی» نیز به این راه اطالق شدهاست.
ایستگاههای بین راه در مسیر الریجان بدین قرار بودند:
منزل اول ،روستای سرخهحصار :وقتی مسافران از تهران خارج میشدند بعداز عبور
از دوشانتپه ،روستای حمیدیه ،روستای حکیمیه ،به روستای سرخهحصار میرسیدند.
منزل دوم ،رودهن :بعداز گذر از سرخهحصار ،مسافران با گذر از روی رودخانۀ
جاجرود ،روستای کمرد ،روستای استلک ،بومهن و رودهن به قریۀ مشاء میرسیدند
(افضلالملک ،1373 ،ص18؛ فووریه ،1362 ،ص175؛ موریه ،1386 ،صص .)398-392
تا اینجا راه الریجان و راه فیروزکوه مشترک بود و از اینجا به بعد ،راه الریجان به سمت
شمال و راه فیروزکوه به سمت شرق میرفت .درواقع روستای مشاء ،ابتدای دماوند
بهشمار میرفت و مسافرانی که قصد داشتند به آمل بروند از جادۀ امامزاده هاشم میرفتند
و مسافرانی که قصد داشتند به ساری و مشهدسر (بابلسر کنونی) مسافرت کنند ،از جادۀ
فیروزکوه عبور میکردند.
منزل سوم ،آمل :بعداز عبور از رودهن ،مسافران باید از قریۀ رینه ،دماوند ،امامزاده
هاشم ،پلور ،قریۀ اسک و پرسم عبور میکردند تا به آمل برسند .جاده در تمام مسی ِر رینه
تا آمل ،در حاشیۀ رود هراز از درههایی عبور میکرد که آب رودخانۀ هراز بهطور طبیعی
ایجاد کرده بود (سیفالدوله ،1364 ،صص 393-392؛ اعتضادالسلطنه ،1390 ،صص
.)336-334
منزل چهارم ،محمودآباد :در آمل راه به دو بخش تقسیم میشد؛ یک راه به سمت
بارفروش (بابل کنونی) میرفت و ازآنجا به مشهدسر میرسید .راه دیگر به محمودآباد
ختم میشد که در کرانۀ دریای خزر قرار داشت؛ این راه به «هرازپ ِی» معروف بود.
تجاری که قصد داشتند از سمت تهران به ساری،
 .4راه فیروزکوه :مسافران و ّ
بارفروش و مشهدسر سفر کنند ،از این جاده عبور میکردند .همانطورکه ذکر شد ،راه
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تهران به فیروزکوه ،تا رودهن با راه الریجان مشترک بود و ازآنجا مسافران فیروزکوه از
مسیرهای زیر عبور میکردند:
منزل اول ،فیروزکوه :از رودهن ،با گذشت از قریۀ چنار ،گیالرد ،عینورزان،
بخسیران ،قریۀ جابان ،قریۀ سربندان ،سیّدآباد و غرور ،به فیروزکوه میرسیدند.
منزل دوم ،علیآباد (قائمشهر کنونی) :از فیروزکوه ،با گذر از کتالو ،قلعۀ دیوسفید،
سرخرباط ،سوادکوه ،زیرآب ،امامزاده عبدالحق ،خارخون و شیرگاه به علیآباد میرسیدند.
از فیروزکوه تا علیآباد تمام جاده از کنار رودخانۀ تالر عبور میکرد (شرح برخی منازل و
سفر سوادکوه ،برگهای .)12-3
منزل سوم ،ساری :از علیآباد راه دو قسمت میشد؛ راه شرقی به ساری میرفت و
راه شمالی به بارفروش میرسید .ساری منطقۀ جدایی کاروانهایی بود که قصد داشتند به
سمت سمنان و دامغان یا استرآباد (گرگان کنونی) بروند (ابوت ،بیتا ،صص  .)50-46این
شهر راهی نیز داشت که آن را به بارفروش وصل میکرد.
منزل چهارم ،مشهدسر :وقتی جاده به بارفروش میرسید ،جاده به سمت شمال
ادامه پیدا میکرد تا به مشهدسر میرسید (تاد ،1388 ،صص 84-50؛ افضلالملک،1373 ،
صص .)41-31
راههای فرعی زیادی هم در منطقه وجود داشت که مناطق را بههم متصل میکرد و
حتی بعضی از آنها مثل راه ن ِ ِشل و راه نَمارِستاق ،به تهران ختم میشدند؛ ولی کاروانها
معموالً از این مسیرها بهعلت سختگذربودن و نداشتن امکانات و مسدودشدن در زمستان
استفاده نمیکردند و بهجز عدهای مردم بومی کسی از این راهها عبور نمیکرد (ابوت ،بیتا،
ص.)44

مشکالت نظامی و سیاسی

مازندران ازنظر نظامی ایالتی نفوذناپذیر بود و در دورههای مختلف بهدلیل موانع طبیعی از
هجوم دشمنانی خارجی همچون اعراب و ترکان در امان مانده بود؛ بنابراین در وضعیت
بحرانی میتوانست مأمنی مطمئن برای دولت صفوی باشد (فیگوئروآ ،1363 ،ص294؛
دالواله ،1370،ص)170؛ ولی نیروهای پرقدرت محلی در منطقۀ مازندران زیاد بودند؛
بهطوریکه بارها در مقابل قدرت مرکزی صفویان قیام کردند و دربار اصفهان را با
مشکالت جدی مواجه ساختند (منجم یزدی ،1366 ،ص .)108شاهعباس چندین بار
به منطقۀ مازندران لشکر کشید و با تضعیف حکومتهای محلی آنجا ازجمله مرعشیان،
کیاییا ِن چالوی و جاللی ،پادوسپانیان ،عمادیان و روزافزونیان و طوایف کوچک دیگر،
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قدرت حکومت مرکزی را در آنجا تثبیت کرد ( .)Roemer, 1986, pp 268-269برای ایجاد
قدرت پایدار در منطقه و جلوگیری از قدرتیابی مجدّد حکومتهای محلی ،راههای
ارتباطی میتوانست کمک شایانی به صفویان بکند.
ازنظر مذهبی نیز ،شمال ایران خاستگاه شیعیانی بود که در قدرتگیری صفویان نقش
داشتند .این قدرتهای ایلی محلی و مذهبی هم میتوانستند متحد دولت صفوی باشند و
هم رقیب آن .شاهعباس قصد داشت با زیر سلطه گرفتن این قدرتهای مذهبی ،از نیروی
آنان برای افزایش قدرت مرکزی استفاده کند .پرقدرتترین این رقبای شیعی در منطقۀ
مازندران ،خاندان مرعشی بودند که مهد علیا ،مادر شاهعباس ،نیز از همین سادات بهشمار
میرفت .رهبر این خاندان یعنی میرقوامالدین میتوانست خطری جدی برای سلطنت
صفویان باشد؛ بنابراین با حمایتهای ساروتقی ،میرقوامالدین به قتل رسید و درحالیکه
مبرا و ناراحت نشان میداد ،یکی از رقبای قدرتمند صفویان
شاهعباس خود را از این قتل ّ
در شمال ایران کنار زده شد (مرعشی ،1364 ،صص )366-363؛ بنابراین شاهعباس برای
تثبیت قدرت خود و کنترل حامیان سادات مرعشی ،به راههای دسترسی به مازندران نیاز
داشت و چون راه فیروزکوه را مناسب ارزیابی میکرد ،دستور ساخت آن را صادر کرد.
نکتۀ تأملبرانگیز این است که دولت قاجار نیز مالحظاتی شبیه به دولت صفوی داشت،
ولی ساخت راه مازندران را از مسیر آمل بر راههای دیگر ترجیح داد؛ زیرا موافقان عبور
جادۀ شوسه از راه الریجان (آمل) اعتقاد داشتند که راه الریجان به تهران نزدیکتر است،
مناطق باتالقی و جنگلی آن کمتر است ،دسترسی به وسایل راهسازی در این مسیر آسانتر
است ،امنیت بیشتری دارد ،و درنهایت مخارج راهسازی آن کمتر از جادۀ فیروزکوه است
(برونیار ،1388 ،ص283؛ دومرگان ،1338 ،ص.)167
بزرگترین دشمنان خارجیای که میتوانستند ایاالت جنوبی دریای خزر را ناامن
کنند ترکمنها و ازبکها بودند .ترکمنها در فصول مختلف سال با عبور از منطقۀ بندر
ترکمن امروزی و سرازیرشدن به سمت مازندران ،دست به قتل و غارت در راهها میزدند.
تسلط ازبکها بر قسمت بزرگی از آسیای میانه و تهدید خراسان و ایاالت جنوب دریای
خزر برای دولت صفوی مشکالت زیادی ایجاد کرده بود و شاهعباس اول ،ناچار ،بارها
برای سرکوب آنها به خراسان لشکر کشیده بود .اکثر مسیر خراسان را ِشنزار و نمکزار
تشکیل میداد و حرکت در چنین مسیری برای چهارپایان و نیروی نظامی بسیار ساده بود؛
ولی در مناطقی مانند شمال ایران که آبوهوای بارانی و زمینهای باتالقی مانع طبیعی
عمدهای برای حرکت سریع سپاهیان بود ،ایجاد راه ِ مناسب اجتنابناپذیر بود .مشکل
حملۀ ترکمنها به ایاالت خزری تا دورۀ قاجار هم همچنان پابرجا بود .مشکل دیگری که
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میتوانست تهدیدی خارجی قلمداد شود ،قدرتگیری روسیۀ تزاری در شمال ایران بود.
وضعیت سیاسی جهان در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی ،به نفع سه کشور قدرتمند
انگلستان ،فرانسه و روسیه در جریان بود .روسها ازلحاظ جغرافیایی در منطقهای قرار
داشتند که شمال آنها ناحیۀ سردسیر قرار داشت که ارزش چندانی برای آنها نداشت.
در غرب روسیه ،دولت عثمانی با تسلط بر کرانههای دریای سیاه ،تجارت و اقتصاد منطقه
را در دست داشت و روسها سعی میکردند با نفوذ در این منطقه موقعیت خود را
محکم کنند (مجدالملک ،1388 ،صص 650-600؛ راهآهن ایران عمدگی مسئله پولیطیکی،
برگهای  .)1425-1424در جنوب روسیه ،منطقۀ قفقاز ،دریای خزر و ایران قرار داشت.
روسها بعداز معاهدههای دوران فتحعلیشاه و با ملحقکردن منطقۀ قفقاز به خاک خود ،بر
منطقۀ وسیعتری دست یافتند که ارزش اقتصادی و استراتژیکی زیادی داشت .در این ناحیه
راههایی وجود داشت که روسیه ازطریق آنها به دریای سیاه ،دریای خزر ،ایران ،اروپا و
عثمانی متصل میشد .تسلط بر این راهها بهمعنای نفوذ هرچهبیشتر اقتصادی و نظامی در
منطقه بود و رقابت شدیدی میان دولت روسیه و عثمانی بر سر این راهها در جریان بود.
تزارها ابتدا عالقهای شدید به توسعۀ راههای منطقۀ قفقاز و آسیای میانه از خود نشان
دادند و طرحهایی نیز برای پیوند این راهها به شمال ایران ارائه دادند .آنها با الحاق منطقۀ
قفقاز به کشور خود به خاک عثمانی نزدیکتر شدند و در آسیای میانه نیز با سرکوب
ترکمنها ،راهسازی خود را تا شمال افغانستان گسترش دادند .آنها چنین تبلیغ میکردند
که با توسعۀ راهسازی بهدست آنها ،سرزمینهای زیادی از فقر و تنگدستی نجات
پیداکردهاند و شهرهایی در آسیای میانه و قفقاز بهدلیلِ ساخت راهآهن و راه شوسه ،ازلحاظ
تجاری و اقتصادی و فرهنگی رشد فراوانی داشتهاند (راپورت مسافرت سال 1308ق ،برگ
35؛ روزنامۀ اختر ،سال  ،13شمارۀ  ،42ص .)7روسها در شرق بعداز الحاق آخال به
قلمرو خود و امضای معاهدۀ آخال با ایران در سال 1298ق1881/م مسیر طبیعی خود را
به سمت مرو درپیش گرفتند و تف ّوق خود را در خراسان ایران و آسیای مرکزی با ساختن
راهآهن ماورای خزر بهدست آوردند .ساخت این راهآهن از سال 1302ق1885/م شروع
شد و بعداز گذشتن از مرو ،آمودریا و سمرقند ،در سال 1305ق1888/م ،به تاشکند
رسید ( .)Dobson, 1890, pp 45-93بعدازاینکه این راه به شمال ایران رسید ،روسها قصد
داشتند تا آن را در ایران هم امتداد دهند .ایجاد راهی تجاری که ازطریق آن بتوان زمینههای
توسعۀ اقتصادی و تجاری را با ایران فراهم کرد (راپورت مسافرت سال 1308ق ،برگ
 )98و در مواقع الزم کارکرد نظامی و سیاسی داشته باشد ،همواره موردعالقه و مطالعۀ
سیاستمداران ،اقتصاددانان و نظامیان روس قرار داشت.
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روسها با ایجاد راهآهن در قفقاز و ماوراءالنهر توانسته بودند طوایف و شهرهای این
مناطق را بهصورت کامل به زیر نفوذ خود درآورند و در شوراهای سلطنتی خود ،در تدوین
شرایط حمله به ایران ،از بندرهای ایران در دریای خزر بهعنوان یکی از اصلیترین معابر
ورود نیروهای روسی به داخل خاک ایران یاد میکردند (استادوخ ،ک  ،15پ  ،3ش 9؛
زاالطارف ،1362 ،صص )75-63؛ بههمیندلیل بارها سعی کردند تا راه نفوذی برای تسلط
بر این بندرها پیدا کنند؛ این تالشها از دورۀ محمدشاه علنی شد .روسها طبق مادۀ هشتم
قرارداد ترکمنچای ،تسلط سیاسی و نظامی بر دریای خزر را حق قانونی خود میدانستند
و بندرهای جنوبی دریای خزر را هم جزئی از محدودۀ کشتیرانی خود تعریف میکردند
و با فشارهای دیپلماتیک از دورۀ محمدشاه سعی داشتند تا اجازه پیدا کنند کشتیهایشان
در این بندرها پهلو بگیرد (تیموری ،1332 ،صص .)265-250
از نگاه سیاستمداران سنتی ،ساخت هر نوع راهی در منطقۀ شمال ایران ،بهمنزلۀ
تقویت نفوذ نظامی ،سیاسی و تجاری روسیه بود .درحقیقت توسعۀ راه شوسه و راهآهن
دو رویۀ داشت؛ از طرفی باعث رفاه و توسعۀ کشور میشد و ازطرف دیگر باعث تضعیف
حکومت مرکزی و تسلط خارجی بر ایران میشد .نگاه دولتمردان قاجار به این دو رویه،
متفاوت و گاه متناقض بود .از نگاه گروههای مخالف ساخت راه در شمال کشور ،هرگونه
راهسازی در مازندران میتوانست عواقبی خطرناک برای کشور بهدنبال داشته باشد .آنها
جدا از موضوعات فنی و اقتصادی ،جنبۀ سیاسی و نظامی راه را ِّ
مدنظر قرار میدادند.
این نگرانیها به سه دستۀ عمده تقسیم میشود:
اوالً ازآنجاکه دولت ایران سرمایۀ الزم را برای ساخت راه نداشت ،بهناچار باید از
بیگانگان کمک میگرفت .این کمک بهمعنای دخالت و حضور فیزیکی و استراتژیک
آنها در ایران بود و این موضوع همانطورکه در ماجرای رویتر هم پیش آمد ،ایران را در
موقعیتی خطرناک قرار میداد و دست دخالت خارجیها را در ایران باز نگه میداشت
(روزنامۀ اختر ،سال  ،9شمارۀ  ،2صص  6و .)7
دومین نگرانی ،مسیرهای راهسازی بود .ساخت راه و اتصال نقاط و ایاالت شمالی
و جنوبی به پایتخت ،بهمعنای دسترسی سریع و آسان به نقاط مختلف کشور بود .از دید
امنیتی این موضوع بسیار نگرانکننده بود؛ چون ایران ازلحاظ نظامی بهاندازهای قدرتمند
نبود که بتواند نظارتی شدید بر راهها داشته باشد و جلوی هرگونه حملۀ نیروهای خارجی
را بگیرد.
سومین نگرانی این بود که ساخت راه نهتنها به نفع اقتصاد کشور نبود ،بلکه باعث
افزایش واردات و ازبینرفتن اقتصاد محلی هم میشد.
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باتوجهبه این استدالالت ،مشکل امنیتی عمدۀ پیش ِ
ِروی راهسازی در ایران ،دخالت
قدرتهای روسیه و انگلستان در شمال و جنوب کشور بود .وضعیت برای دولت قاجار
کام ً
ال متفاوت بود ،زیرا دولت ایران درقبال تحوالت منطقه حالت تدافعی بهخود گرفته بود.
بعداز بحرانهای سیاسی اوایل دورۀ قاجار که بهدلیلِ نبود امکانات مناسب اقتصادی و نظامی
و بازیهای سیاسی و دیپلماتیک اروپاییان حاصل شد ،بیاعتمادی به کشورهای خارجی
بهویژه روسیه و انگلستان شکل گرفت .این بیاعتمادی ،بهمرور در بین روشنفکران و
سیاستمداران نهادینه شد .دولت قاجار با این پیشینه ،بهشدت تحرکات کشورهای غربی
را در داخل خاک ایران رصد میکرد و سعی داشت تا جلوی نفوذ بیشتر آنان را بگیرد .این
فرآیند گاهی بهحدی بود که کوچکترین اقدامی در داخل ایران به سیاستهای اروپاییان
نسبت داده میشد .باتوجهبه این وضعیت ،بیشتر رجال سیاسی در ایران معتقد بودند که با
مسکوتگذاشتن موضوع راهسازی میتوان دشمنان خارجی را پشت دروازههای کشور
متوقف کرد؛ زیرا در این صورت دیگر راهی برای حمل اسباب جنگی و ادوات نظامی به
داخل ایران ندارند .آنان معتقد بودند که اگر در شمال کشور راهی ساخته شود ،پایتخت
و والیات شمالی ایران بهسرعت بهوسیلۀ روسها درمعرض خطر قرار خواهند گرفت
(اورسل ،1353 ،صص 75-58؛ حسامالسلطنه ،1349 ،صص .)45-44
روشنفکران قاجار نگاهی متفاوت به موضوع راهسازی و تعامل با روسها داشتند.
ساخت راه یکی از موضوعاتی بود که سالها اصالحگرایان بهعنوان پایۀ رشد و شکوفایی
از آن یاد میکردند .در این دوره ازبینِ مظاهر زندگی اروپایی ،راه بیشاز همه روی ُمصلحان
ایرانی تأثیر گذاشته بود و آنان اخذ آن را برای ترقی ایران الزم میدانستند .آنها با خروج
از ایران ،دنیای جدید را با دید مقایسۀ با ایران مینگریستند؛ بهویژه اینکه بیشتر افرادی
که قصد داشتند به اروپا سفر کنند ،با خروج از ایران ،وارد روسیه میشدند و بهمحض
ورود به اولین بندر روسیه ،با وسایل ارتباطی سریع و قانونمند و برنامهریزیشده روبهرو
میشدند .این نظام حملونقل مناسب و باکیفیت با سیستم جادهای ایران مقایسه میشد و
روشنفکران از همان ابتدا به عقبماندگی ایران در حملونقل پ ِی میبردند (ممتحنالدوله،
 ،1362ص .)108اصالحگرایان به این نتیجه رسیدند که راه ،نشانۀ عصری جدید در
ارتباطات است و میتواند تمام استراتژیهای نظامی و اقتصادی و تجاری را متحول کند
و مدرنشدن بخشهای صنعت ،کشاورزی ،علوم ،نظام ،دیوانساالری و بخشهای دیگر
درگرو توسعه و ایجاد راه است .نوگرایان همچنین تأکید داشتند که مناسبات کهنۀ رایج
دیگر جوابگوی نیازهای داخلی نیست و برای رشد و شکوفایی و جبران عقبماندگی،
بهسرعت باید به وسایل مدرن غرب مجهز شد (روزنامۀ اختر ،سال  ،11شمارۀ  ،10ص.)5
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از نگاه حامیان ساخت راه ،مقولۀ راهسازی یکی از اساسیترین نکاتی بود که میزان
توسعه و رشد آن ،رابطهای مستقیم با رفاه و پیشرفت مردم ایران داشت .روشنفکران
قاجاری معتقد بودند که در دورۀ ناصرالدینشاه قوانین و چهارچوبهای بینالمللی
بهسرعت درحال تغییروتحولاند و دولت ایران نباید در گیرودار تفکرات دوران فتحعلیشاه
و قبلازآن گرفتار بماند« :دیگر نمیتوان گفت که ُملکُ ،ملک من است دلم میخواهد بارم
را با شتر حمل نمایم .بلی و صدبار بلی در عهد خاقان مغفور ،دول خارجه هیچ حق
نداشتند که چنین حرفها بزنند؛ اما چه کنیم که در این سی سال ،ترقی دنیا شرایط زندگی
دول را بهکلی زیرورو کردهاست» (نامههای میرزاملکمخان ناظمالدوله ،1389 ،صص -40
)41؛ بلکه دولت باید با تأسیس بانک ،قرضۀ داخلی و خارجی ،و دادن امتیاز به کشورهای
خارجی زمینههای راهسازی را مهیا کند.
روشنفکران ،ساخت راه را درزمینۀ امنیت ،سیاست خارجی ،اقتصاد و رشد اجتماعی
بررسی میکردند .آنان بههیچوجه منکر مشکالت سیاسی حاصلاز ایجاد راه نبودند؛ بلکه
ِ
ِ
معایب نداشتنِ آن ترجیح میدادند .توسعۀ اقتصادی از اصلیترین
معایب داشتنِ راه را بر
طرحهای روشنفکران بود و آنان رشد اقتصادی جامعه را واجبتر از همۀ کارها
میدانستند؛ زیرا بهنظر آنان ،فقر ایران ،خرابی ایران ،مغلوبیت ایران ،بدبختی بزرگ ایران و
صد نوع عیب دیگر ،از نداشتن راه بود .آنان دولت را فقط ملزم به ساختن راه نمیکردند؛
بلکه راهکارهایی نیز نشان میدادند .روشنفکران معتقد بودند اول باید وامی مناسب از
کشورهای اروپایی گرفته شود و در بخش راهسازی صرف شود .بدینترتیب بعداز ایجاد
راه با بستن مالیات و حق راهداری ،هم هزینهها به خزانۀ دولت بازخواهد گشت و هم
دولت با پسدادن قرض خود ،توان این را خواهد داشت تا با درآمدهای بیشتر راه بیشتری
بسازد (ملکمخان ،بیتا ،ص.)16

مشکالت تجاری و اقتصادی

تسلط ترکان عثمانی بر قسطنطنیه و سقوط دولت بیزانس در سال 1453م موجب شد که
خطوط ارتباطی و تجاری مدیترانۀ شرقی به زیر سلطه و سیادت عثمانی درآید و به تعبیر
دیگر راه تجارت اروپا ازطریق آسیای صغیر و شام با مشرقزمین ،بسته شود؛ ولی بازرگانان
مغربزمین هرگز نمیتوانستند بازرگانی پرسود با شرق افسانهای را تمامشده انگارند.
بازرگانان اروپایی کموبیش میدانستند که دو مسیر برای رسیدن به مشرقزمین وجود دارد؛
یکی از راه خشکی یعنی از شرق اروپا ،روسیه ،ایران ،و دیگری ازطریق دریاهای جنوبی
که به آبهای اقیانوس هند ارتباط مییابد .جاذبههای اقتصادی ایران صفوی برای اروپاییان
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چشمنواز بود .یکی از این جاذبهها ابریشم ایران بود .این کاالی ارزشمند بیشازپیش سبب
بازشدن پای اروپاییان به ایران و رقابتهای بازرگانی و درنهایت سیاسی شد .ابریشم گیالن
و مازندران بسیار مرغوب بود .ازنظر میزان تولید ابریشم ،گیالن در رتبۀ اول قرار داشت و
سپس مازندران با تولید  57هزار من در رتبۀ دوم قرار داشت .قیمت ابریشم گیالن کمی
بیشتر از ابریشم مازندران بود؛ ولی این موضوع باعث نمیشد تا حساسیت شاهعباس به
مازندران کمتر باشد (.)Ferrier, 1986, p478
ایالتهای مازندران و گیالن بهقدری ازلحاظ اقتصادی برای دولت صفوی ارزآور
بودند که شاهعباس بههیچوجه قصد نداشت تا کنترل آنها را به ّ
حکام و قدرتهای محلی
بسپارد .شاهعباس تصمیم گرفت که صادرات ابریشم را که در آن زمان در انحصار خودش
تجار ارمنی به بازارهای اروپایی انجام دهد .بههمیندلیل در
بود ازطریق دریا و با کمک ّ
جنوب ،بندرهای مهم هرمز (نزدیک میناب) و بندر جرون را -که بعدها به نام خود
او عباسی یا بندرعباس نامیده شد -توسعه داد و امنیت آنجا را به کمک حکمرانان
وفادار خود در فارس و کرمان ،تأمین کرد (فیگوئروآ ،1363 ،صص  )66-47و در شمال،
بندرهای دریای خزر را در اولویت کارهای خود قرار داد .بحران قدرت در مناطق شمال
ایران سبب شده بود تا کاالهایی تولیدی همچون مرکبات ،ابریشم و پوست به سواحل
خلیجفارس حمل و ازآنجا به بازارهای اروپا صادر شود .حال اگر از همان منطقۀ شمال
این کاالها ازطریق دریای خزر به روسیه و اروپای شرقی حمل میشد ،ازلحاظ اقتصادی
بسیار بهصرفهتر بود؛ زیرا قیمت حمل آنها ارزانتر تمام میشد و شرایط سخت جابهجایی
این کاالها از شمال به جنوب هم ازبین میرفت .شاهعباس با مصادرۀ امالک نواحی شمال
ایران و تبدیل آنها به امالک خالصه ،مازندران را اهرم اقتصادی خاندان و حکومت و
ارتش خود میدید؛ بنابراین دسترسی آسان به آن در حکم ،افزایش اقتدار دولت صفوی
بود؛ چون پیوند بین سرزمینهای حاصلخیز شمال و شهر اصفهان ،پایتخت صفوی را در
وضعیت مناسب اقتصادی قرار میداد و به رشد آن کمک شایانی میکدرد (�Naval Intel
.)ligence Division, 1945, pp 512-513
شاه ِ
عباس اول برای عملیاتیکردن طرح خود یعنی ایجاد ایالتهای امن در شمال
کشور که بتوانند نقش صادرات مستقیم را ایفا کنند ،چند هدف عمده را دنبال کرد .او ابتدا
تجار و ارامنۀ گرجستان به مازندران سعی کرد تا پرورش کرم ابریشم و
با انتقال جمعی از ّ
درنهایت تولید ابریشم را برای صادرات بیشتر افزایش دهد (شاردن ،1372 ،ج ،2ص1402؛
دالواله ،1370 ،ص169؛ فیگوئروآ ،1363 ،صص  231و  .)249شاه ِ
عباس اول برای امنیت
ایالت مازندران نیز طرحهایی را مدنظر قرار داد .او بهدرستی میدانست که گسترش
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تجارت ،به سرمایه ،امنیت و ارتباطات مناسب نیازمند است .در تمام ادوار تاریخی ،هرگاه
امنیت و آسایش در ایران ایجاد میشد ،تجارت و بازرگانی رونق مییافت و درنتیجه درآمد
مردم هم افزایش مییافت (باستانی پاریزی ،1375 ،ص .)95امنیت راهها و آسانی تجارتی
تجار خارجی را به سرمایهگذاری در ایران دلبسته کرد.
که شاهعباس ایجاد کرده بودّ ،
بهغیراز بازرگانانی که در این دوره بهصورت خصوصی در ایران سرمایهگذاری میکردند
و از ایران ابریشم و سایر کاالها را میخریدند ،دولتهای خارجی نیز به عقد قراردادهای
تجاری با ایران اشتیاق داشتند .شاهعباس برای رشد تجارت و فروش محصوالت داخلی،
با اروپاییان و بازرگانان خارجی بهنرمی رفتار میکرد و با اتخاذ سیاست دوستانه ،آنان را
در بازار معاملۀ ایران وارد میکرد و بهاینعلت تعداد تجارتخانههای اروپایی در ایران
روزبهروز زیادتر میشد و اروپاییان ایران را مکانی خوب برای تجارت میدانستند (بابایی،
 ،1385ص.)73
یکی دیگر از سیاستهای شاهعباس ،ایجاد راه سنگفرش مازندران بود که در ادامه
به آن پرداخته خواهد شد.
ایالت مازندران ازنظر سیاسی ،اقتصادی و تجاری در دورۀ قاجار نیز برای حکومت
مرکزی اهمیتی فراوان داشت .این ایالت در منطقهای قرار داشت که پایتخت سیاسی ایران
را با مرزهای آبی به دشمن دیرینه یعنی روسیه پیوند میداد .این پیوند ازنظر اقتصادی
سودآور بود ولی ازنظر سیاسی میتوانست مشکلساز باشد .ازنظر اقتصادی ،ایالت مازندران
توانایی زیادی برای تولید محصوالت موردنیاز بازار روسیه ازجمله ابریشم ،برنج و انواع
محصوالت کشاورزی داشت .روسیه با نفوذ تجاری خود در شمال ایران بعداز قراردادهای
گلستان و ترکمنچای ،توانسته بود تا سهم بزرگی از بازار شمال ایران را بهدست بیاورد.
دولت انگلیس که از این روال روبهرشد روسها در مناطق جنوب دریای خزر و آسیای
میانه ترس داشت ،با فعالیتهای تجاری و دیپلماسی خود سعی داشت تا جای پایی برای
خود در این منطقه بیابد و نفوذ روسها را کاهش دهد؛ ولی روسها نهتنها عقب ننشستند،
بلکه خواهان توسعۀ مبادالت خود به سمت ایاالت مرکزی ایران نیز بودند .توسعۀ تجارت
با ایران به عاملی اساسی بستگی داشت و آنهم ،راه بود .گسترش راه میتوانست تجارت
بین دو کشور را افزایش دهد .در روسیه راه شوسه و راهآهن بهسرعت درحال گسترش
بود و روسها موفق شده بودند تا راهآهن سراسری خود را در شرق تا آسیای میانه و چین،
و در غرب تا اروپا گسترش دهند (اسکرین و رایس ،1389 ،صص 115-102؛ وامبری،
 ،1370ص .)64ازسوی دیگر ،حکومت قاجار نیز به ظرفیت فراوان سیاسی و اقتصادی
ایالت مازندران آگاه بود؛ چون از این منطقه بهرۀ تجاری و اقتصادی و سیاسی میبرد.
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ِ
گوشت انواع حیوانات،
مازندران ازنظر محصوالت کشاورزی و محصوالت غذایی و
ایالتی غنی بود و منطقهای نزدیک تهران بود که میتوانست پشتوانهای مطمئن برای این
شهر باشد .هیچکدام از شهرهای نزدیک تهران ازجمله قزوین ،قم و اراک نمیتوانستند
بهاندازۀ مازندران شکوفایی اقتصادی پایتخت و دربار را تأمین کنند .بارها در دورۀ قاجار،
تهران با قحطی دستوپنجه نرم کرده بود و روشنفکران درباری میدانستند که مازندران
میتواند تهران را از وقوع چنین مشکالتی رهایی بخشد (.)Thielmann, 1875, p65
شاه و مشاورانش بهدرستی میدانستند که با ایجاد راه شوسه میان تهران و مازندران ،امکان
افزایش حملونقل مازاد محصوالت کشاورزی از نقاط مختلف مازندران به تهران وجود دارد.
این محصوالت مازاد ،نتیجۀ بازده فراوان زمینهای کشاورزی در ایالت مازندران بود .همچنین
امکان انتقال سریعتر و ارزانتر کاالهای ساختهشده در تهران به شمال کشور وجود داشت.
باوجوداین ،دولت بین چالشی دوگانه گرفتار بود؛ از طرفی به اقتصاد و رشد این منطقه فکر
میکرد و ازطرف دیگر ترس از توسعهطلبی روسیه بزرگترین مشکل دولت در توسعۀ راه
مازندران بود؛ ترسی که با ایجاد راه شوسه و پیوند پایتخت به قلمرو روسیه هرروز شدیدتر
میشد .درنهایت باوجودِ تمام این مشکالت ،راه مازندران در دورۀ صفوی ساخته شد؛ ولی نکتۀ
مهم در این زمینه ،نگهداری از این راه در سالیان بعداز ساخت آن بود .نگاهی که به عقد قرارداد
میان دربار قاجار و سیفالملک برای تعمیر و نگهداری راه الریجان منجر شد.
در ادامه با بررسی مفاد این قرارداد ،مشکالت و موانع پیش ِ
ِروی آن را بررسی میکنیم.

تحلیل مفاد قرارداد تعمیر و نگهداری راه مازندران

منتقراردادواگذاریتعمیرونگهداریراهالریجانبهسیفامللکازطرفنارصالدینشاه

 .1بلندمرتبه؛ رفیعدرجه
 .2بلندمقام؛ بزرگمنزلت
 .3از مقامهای حکومتی؛ عنوانی که در دورۀ
صفوی و قاجار به شاهزادگان و گاه شاهان
داده میشد.
 .4مَعزیٌّالیه  :/ma’ziyon’elayh/مشارٌالیه؛
منسوبٌالیه

102

« ُه َو اهللُ تَ َعالی شأن ُ ُه
ِ
ِ
قدرقدرت اقدسهمایو ِن شاهنشاهی روحنا
حضرت
سنیالجوانب 1بندگان اعلی
ازجانب ّ
فداه این بندۀ درگاه ِ آسمانجاه ،2عمل راه دولتی الریجان را موافق فصول ذیل به ن َ ّواب
واال ،3سیفالملک ،واگذار میکند که موافق شرایط مقررۀ مرقومه ،مادام که حکومت
الریجان به عهدۀ نَواب معزیٌّالیه 4است راه را به کمال خوبی نگاه داشته ابدا ً ُمنقضی در آن
رو ندهد و خرابی نداشته باشد.
ِ
مواجب ُمستحفظ ،هرسالی مبلغ ششصد
اوالً همهساله برای صرف تعمیر راه و
تومان برات صادر و تسلیم ن َ ّواب سیفالملک خواهد شد که وجه آن را به سه قسط از
خزانۀ مبارکه دریافت دارند و به مصارف راه برسانند.
ثانی ًا باید خرابیهای وارده از باران و سیل بهاره را ن َ ّواب سیفالملک بالتمام تعمیر
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نماید و سه ماه بعداز تاریخ این نوشته آدمی فرستاده شود که تعمیرات را مالحظه نماید و
به مالحظۀ خرابی از بارندگی پاییز پیچیئیل 1و بهار تخاقویئیل 2فقط در هذهالسنه ،مبلغ
سیصد تومان عالوهبر مبلغ ششصد تومان معمول سنواتی به سیفالملک داده شود که در
هذهالسنه تعمیر راه مزبور را پاک به عمل کرده ،بدون عیب و نقص تحویل بدهد.
ثالث ًا در تمام اوقات سال باید تمام این راه ساختهوپرداخته و بدون خرابی باشد و در
این صورت ن َ ّواب سیفالملک مختار است که تمام این تنخواه را خرج تعمیر نماید یا
اینکه تمام را به مستحفظ بدهد و تعمیر را برعهدۀ مستحفظ بگذارد یا اینکه قدری را صرف
تعمیر نماید و قدری را به مواجب مستحفظ بدهد .فقط مسئولیت راه به عهدۀ شخص
َمعزیٌّالیه است و صرف تنخواه موقوف برای َمعزیٌّالیه است.
رابع ًا امتداد خط راه از گردنۀ امامزاده هاشم است الی انتهای راه ساختهشدۀ دولتی
که تقریب ًا سه فرسخی آمل و معروف به حالمسر 3است تمام این خط از بغله و ُسدَ ه 4و
سنگچین رودخانه تمام ًا در تحت این قرارنامه است.
خامس ًا تعمیر پلهای این راه به عهدۀ ن َ ّواب َمعزیٌّالیه است؛ ولی خرابی آن اگر خدایی
نخواسته بهواسطۀ طغیان آب شده باشد و خراب شود ،دیوان اعلی خواهد ساخت.
ن َ ّواب سیفالملک موافق این قرارنامه متعهد است که از تاریخ این قرارنامه همهوقت
راه را در مبل ِغ مزبورِ مقاطعه در کمال خوبی بدون خرابی نگاهداری نماید و اگر تخلف
شود در مقام مسئولیت و مؤاخذه خواهد بود.
به تاریخ ِسیُّم شهر شوالالمکرم تخاقویئیل سنۀ  1302در اردوی سیاه ِ
پالس الر
نوشته شد .مهر :امینالسلطان
برحسب امر قدرقدرت همایون تهیه شده [و] صحیح است» (ساکما.)296001848 ،

تحلیلمقدمۀقرارداد

معموالً در تمام قراردادهایی که در دورۀ صفوی و قاجار امضاء میشد ،در مقدمه و یا در
مادۀ اول آن ،اسامی طرفین دخیل در قرارداد بهوضوح ذکر میشد .در قراردادهای بزرگ
و بینالمللی که با خارجیها امضا میشد ،نام شاه در مقام ناظر اصلی در اول قرارداد ذکر
میشد؛ ولی وقتی قراردادی داخلی بین رجال سیاسی و اقتصادی منعقد میشد ،صدراعظم
ازجانب شاه قرارداد را تنظیم میکرد و درنهایت به امضای شاه میرساند .قرارداد نگهداری
از راههای مازندران نیز قراردادی داخلی محسوب میشد ،بههمیندلیل امتیاز نگهداری
راه مازندران را میرزاعلیاصغرخان امینالسلطان صدراعظم ،ازطرف ناصرالدینشاه ،برای
سیفالملک تنظیم و نهایی کرد.

 .1سال میمون
 .2سال مرغ
 .3هلومرس فعلی
 .4درگاه؛ پیشگاه؛ آستانه؛ منرب؛ در خانه؛
رو ِاق خانه.
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 .1نام قدیم شهرهای نوشهر ،نور و کجور.

104

شاهعباس اول نیز ساخت و نگهداری راه مازندران را به فردی به نام میرزامحمدتقی
(ساروتقی) ،وزیر مازندران ،داد؛ ولی سندی دال بر اینکه آیا قراردادی میان شاه و ساروتقی
امضا شدهاست یا خیر ،در دست نداریم .درعینحال با تحلیل منابع و اسناد ،ویژگیهای
مشترکی میان این واگذاریها میتوان پیدا کرد.
زمینۀ آشنایی شاهعباس با ساروتقی ،در لشکرکشی شاه ِ صفوی به گرجستان در سال
1025ق1616/م مهیا شد .در این زمان ساروتقی ،نایبالحکومۀ محمدقلیخان ،بیگلربیگی
قراباغ ،بود .شاهعباس او را با خود به مازندران آورد و وزارت کل والیت طبرستان و
رستمدار 1را به او سپرد (شاملو ،1371 ،ج ،1ص .)201منابع دورۀ صفوی ،دالیلی گوناگون
برای انتخاب ساروتقی بهعنوان وزیر مازندران ذکر میکنند و همۀ آنها بر توانایی فراوان
ساروتقی در امور مالی ،نظامی و سیاسی صحه میگذارند (ترکمان ،1377 ،ج ،2ص.)881
سابقۀ سیاسی و نظامی محمدتقیخان کام ً
ال برای صفویان مشهود بود .او نبوغ زیادی
در کارهای نظامی در منطقۀ آذربایجان از خود نشان داده بود و اوضاع مالی قراباغ را
سروسامان داده بود؛ بنابراین میتوانست گزینهای مناسب برای اجرای سیاستهای دربار
صفوی باشد.
ازطرف دیگر ،شاهعباس عدۀ زیادی از گرجیها و ارامنه را برای تقویت اقتصادی
ایاالت جنوبیِ دریای خزر ،به آن مناطق کوچ داده بود .بسیاری از آنان که به سازگاری با
عثمانیها متهم بودند ،از منطقۀ قراباغ و گرجستان به ناحیۀ مازندران و گیالن آمده بودند؛
بنابراین انتخاب ساروتقی که مدتزمانی در منطقۀ قراباغ ساکن بود و مدیریت انسانی
منطقه را بهخوبی فراگرفته بود ،میتوانست چارهساز باشد (بابایی ،1385 ،ص.)44
شاهعباس بهصورت جدی قصد داشت تا اصالحات سیاسیای را که از چند سال
پیش در مازندران و گیالن آغاز کرده بود ،پی بگیرد و اصالحات عمرانی را نیز به آن
بیفزاید .بدینمنظور از همان سال انتخاب ساروتقی بهعنوان وزیر مازندران ،دستور داد
تا راههای مازندران و ابنیۀ بینراهی و عمارتخانههای شهرهای شمالی ،سریع و جدی
تعمیر و نوسازی شوند .ساروتقی مبتکر ایجاد راه سنگفرش مازندران نبود؛ ولی بیشتر
کارهای عمرانی ،تأمین هزینه ،نگهداری راه و در کل مدیریت ساخت راه مازندران به
دوش او گذاشته شد و تا سالها مأمور بود تا از خرابی این راه جلوگیری کند .منابع
دورۀ صفوی ،ساروتقی را مجری اصلی راه مازندران معرفی میکنند و از هیچ مهندسی
خارجی نام نمیبرند؛ ولی بعدها اعتمادالسلطنه و برخی از سیاحان خارجی ،در کتاب
خود از مهندسی هلندی نام میبرند که طراح این راه بوده و تالش زیادی برای اتمام این
جاده انجام دادهاست (اعتمادالسلطنه ،1373 ،ص .)73لوازم و وسایل ایجاد راه بهسرعت
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فراهم شد :سنگهای زیادی برای سنگفرشکردن از نواحی مختلف جمعآوری شد؛ در
طول مسیر انتخابی ،خانههای متعددی برای کارگران ساخته شد؛ چوبهای بسیاری از
جنگلهای اطراف جمعآوری و به زغال تبدیل شد تا زمینههای احداث راه فراهم شود
(دالواله ،1370 ،صص  .)167-165میرزاتقی با سرمایۀ عظیمی که از مالیات کشاورزی
و تجارت و مالیات زمینهای خالصۀ شاهی مازندران بهدست میآورد ،پول کافی داشت
تا بتواند چنین طرح بزرگی را در مدت کوتاه بهاتمام برساند .او استادان سنگتراش و
تبرداران جنگلتراش را استخدام کرد و مسیر و معابر رودها را که احتمال طغیان آب و
سیل در آنها میرفت محکم کرد و معبرهایی عظیم احداث کرد (ترکمان ،1377 ،ج،3
صص 1643-1642؛ (.Ferrier, 1986, p453
نحوۀ ساخت این راه و اقامتگاههای بینراهی نیز بسیار قابلتوجه است .شاهعباس
از سیاست راهسازی دوران باستان الهام گرفت؛ درحالیکه در سالیان و قرون بعداز هجوم
اعراب به ایران ،راهسازی بهشیوۀ دوران باستان و یا سنگفرشکردن جادهها ،اتفاق نیفتاده
بود .شاهعباس ساخت این راه را برعهدۀ ساروتقی ،وزیر مازندران گذاشت .ازآنجاکه
قسمت اعظمی از راه باتالقی بود و در فصول مختلف ،بارندگی زیادی در منطقه انجام
میشد و سبب سیل در رودخانهها میشد ،ازلحاظ فنی مقدماتی باید مهیا میشد تا جادۀ
احداثی در مقابل فرسایش دوام آورد و عمر آن افزایش یابد .برای این منظور ،به سبک
باستان ،ابتدا مسیر را از هرگونه مانعی پاکسازی کردند و سپس زمین را کندند .الیۀ
زیرین مسیر را با زغال چوب پوشاندند و بر روی آن ،شن و ماسه ریختند و روی آن را
با سنگهای جمعآوریشده از اطراف جاده سنگفرش کردند .متخصصان ،راه را بلندتر
از زمینهای اطراف درنظر گرفتند و در اطراف راه خندقهایی کندند تا موقع بارندگی،
آب به خندقها هدایت شود و عمر جاده افزایش پیدا کند .عرض جاده نیز وسیع درنظر
گرفته شد تا دو قافله بتوانند همزمان بدون هیچ مانعی از کنار هم عبور کنند (کینر،1369 ،
ص351؛ فریزر ،1364 ،ص80؛ همایون ،1349 ،ص.)122
ساخت راه سنگفرش مازندران از سال  1025تا 1031ق یعنی شش سال طول کشید.
این راه با  9ایستگاه بینراهی ،مناطق فیروزکوه ،سوادکوه ،علیآباد و ساری را به دریای
خزر متصل میکرد (رابینو ،1365 ،صص .)9-8
سیاستهای راهسازی صفویان در شمال ایران به راههای مازندران محدود نبود؛ بلکه
دربارۀ گیالن نیز شاهعباس اول طرحهایی بلندپروازانه داشت .او حتی قبلاز اقدام به ساخت
جادۀ مازندران ،طرحهای راهسازی خود را در سال 1019ق1610/م در گیالن شروع کرده
بود .بهزادبیگ وزیر گیالن ازطرف دربار صفوی موظف بود تا از تمیجان به مالط ،الهیجان،
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رشت ،گسکر و درنهایت به سمت غرب ایالت گیالن را سنگفرش کند .منابع دورۀ صفوی،
از نتایج کار او اطالعات خاصی گزارش نمیکنند؛ ولی انتخاب ساروتقی به وزارت گیالن
درحالیکه همچنان بر وزارت مازندران باقی مانده بود ،نشان از نفوذ این رجل سیاسی
قدرتمند و انگیزۀ شاهعباس برای پیشبرد اهداف خود در گیالن نیز بودهاست (والۀ اصفهانی،
 ،1380صص  .)324-323همان زمان هم مورخان صفوی سیاستهای راهسازی او را
تشویق میکردند و در دورههای بعد نیز سیاحان عبوری از مسیرهای مازندران کیفیت خوب
راهسازی منطقه را تحسین میکردند (.)Herbert, 1928, p143
در دورۀ قاجار ،ساخت راه الریجان مربوط به وجیهاهللمیرزا سیفالملک؛ نبود بلکه
او صرف ًا با قراردادی که با دربار قاجار امضاء کرده بود وظیفه داشت تا از خرابی راه
جلوگیری کند .وجیهاهللمیرزا که بعدا ً ازطرف ناصرالدینشاه به سیفالملک ملقب شد،
پسر احمدمیرزا عضدالملک (مؤلف کتاب تاریخ عضدی) و برادر عینالدوله صدراعظم
دورۀ قاجار بود .فعالیت اصلی او در دورۀ صدارت میرزاحسینخان سپهساالر با منصب
پیشخدمتیِ مخصوص آغاز شد .سیفالملک برخالف برادرانش ،شخصیتی کام ً
ال نظامی
بود و جدیت او در کارهای نظامی ،سبب ارتقای شغلی او تا منصب سپهساالری شد؛
بهطوریکه ازطرف ناصرالدینشاه به مأموریتهای نظامی گوناگونی در شمال شرق و
شمال اعزام شد (ساکما .)296/1262 ،بعداز ساخت راه مازندران ،درگیریهای قومی
و طایفهای در منطقه ،بر تجارت کاال و آرامش سیاسی مازندران ضربۀ زیادی وارد کرد؛
بههمیندلیل دربار قاجار ،بر آن شد تا با انتصاب شخصی قدرتمند در منطقه ،از مزایای
راهی که با هزینۀ زیاد در مازندران ساخته شده بود ،بهره ببرد .ناصرالدینشاه ،باتوجهبه
مسلح
سوابق سیفالملک ،این کار را به او واگذار کرد و درجۀ «سرتیپاولیِ» نیروهای
ِ
شمال کشور را به او سپرد (ساکما .)296/1435 ،سیفالملک دستههای نظامی قدرتمندی را
در منطقۀ الریجان ایجاد کرد و در سفر ناصرالدینشاه به نمارستاق در سال 1299ق1881/م
این قشون خود را به شاه قاجار نشان داد (ناصرالدینشاه ،1390 ،ص.)278
سیفالملک توانست از  1299تا 1302ق ( 1881تا 1884م) آرامشی نسبی در منطقه ایجاد
کند و مالیاتهای معوقه را که بهدلیل درگیریهای قومی به تأخیر افتاده بود ،بازستاند (ساکما،
)296/11543؛ ولی اسناد از درگیریهای مداوم او با اهالی مازندران و مشکالت او در منطقه
بهویژه در کار راهسازی حکایت دارد .نفوذ او در دربار قاجار تا بدانجا رسید که ناصرالدینشاه
امتیاز نگهداری راه الریجان را به او محول کرد .بهنظر میرسد که موفقیت سیفالملک در تأمین
امنیت راههای مازندران ،دلیل اصلی شاه برای این تصمیم بودهاست .او با نیروهای تحت کنترلش،
هم میتوانست امنیت راه را تأمین کند و هم برای بازسازی راه نهایت استفاده را از آنها ببرد.
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تحلیل مادۀ اول و سوم قرارداد

آنچه از مادۀ اول قرارداد مشخص است ،دربار قاجار پرداخت ساالنه ششصد تومان را
بابت نگهداری راه الریجان به سیفالملک تأیید کرد .در همین ماده بهصراحت منظورِ
دربار قاجار از نگهداری راه ،تعریف شدهاست و سیفالملک باتوجهبه این ماده ،موظف
شد با ششصد تومان ،دو کار را انجام دهد :اول اینکه اگر به راه ِ احداثی آسیبی برسد ،آن
را تعمیر کند و دوم اینکه قراسورانی 1برای امنیت راه درنظر بگیرد و هزینۀ آنها را پرداخت
کند .مادۀ سوم قرارداد نیز به سیفالملک اجازه میداد تا ازجانب خود فردی را مأمور
حفاظت از این راه کند؛ ولی مسئولیت مستقیم هرگونه اتفاقی برعهدۀ سیفالملک بود.
باتوجهبه این اوصاف نتیجه گرفته میشود که سیفالملک موظف به ایجاد راهی
جدید نبودهاست و صرف ًا وظیفۀ او مراقبت از راهی بودهاست که چند سال قبلازآن
بخشهایی از آن تسطیح شده بود .ولی سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا
هزینۀ ششصد تومان برای نگهداری این راه کافی بود؟ و این هزینه چگونه تأمین میشد؟
برطبق آماری که حسینقلیخان مهندس در سال 1296ق از مخارج راهسازی راه الریجان
ارائه میدهد ،ساخت راه از امامزاده هاشم تا آمل یعنی محدودۀ منطقهای که در قرارداد
به سیفالملک واگذار شده بود ،حدود شصت هزار تومان مخارج بهدنبال داشت .در
این مخارج همۀ هزینههای پلسازی ،سنگچینکردن ،عریضکردن جاده و مسائل دیگر
راهسازی درنظر گرفته شده بود (برآورد مخارج راهسازی راه مازندران ،برگهای .)9-5
این هزینه هیچوقت تأمین نشد و تا سال 1302ق1884/م که مراقبت از راه به سیفالملک
واگذار شد ،راه تهران به آمل همانند دورههای قبل خراب و ناامن بود .پس چگونه امکان
داشت بتوان با ششصد تومان به این راه خراب رسیدگی کرد و آن را برای عبورومرور
مهیا کرد؛ مگر اینکه باور داشته باشیم که عم ً
ال قرار نبودهاست در ساختار راه تغییراتی
اساسی داده شود و این هزینه ،بیشتر برای امنیت راه درنظر گرفته شده بودهاست تا احیای
قسمتهای خراب راه.
ازطرف دیگر دولت قاجار برای تأمین ششصد تومان مخارج نگهداری از این راه،
مالیات چند روستای الریجان ازجمله دیوکال ،و همچنین حق استفاده از درختان منطقه را
به سیفالملک واگذار کرده بود .این سیاست به درگیری اهالی منطقه با سیفالملک منجر
شد؛ زیرا ازنظر روستاییان ،سیفالملک اموال آنها را بهغارت میبرد و با قطع درختان و
فروش الوار آنها ،به اقتصاد مردم فقیر منطقه صدمه میزد (ساکما296/458 ،؛ .)296/2637
مشکالت سیفالملک با روستاییان به اینجا ختم نمیشد؛ بلکه با دستور ناصرالدینشاه،
سیفالملک میتوانست روستاهای بخش نَمارِستاق را موظف کند تا بابت هرگونه آسیب

 .1سوار محافظ راه؛ راهدار؛ مستحفظ قافله.
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وارده بر راه بهدلیلِ آب بیرونرفت از کشتزارهای برنجشان غرامت پرداخت کنند (ساکما،
.)296/1825
کارنامۀ سیفالملک نشان میدهد که او فردی نظامی بوده و از راهسازی و جادهسازی
ِ
واگذاری نگهداری از چنین راه مهمی برعهدۀ او نمیتوانستهاست
اطالعی نداشتهاست و
ِ
واگذاری
باعث بهبود راه مازندران شود .البته این واگذاری ،تنها مورد در دورۀ قاجار از
تخصص نیست .احداث راه شوسۀ تهران-
نگهداری از راههای مواصالتی به افراد بی ّ
قم و تهران-قزوین به امینالسلطان ،و احداث راه اواجق-قزوین به دیگر رجال درباری
ِ
تخصص است (واگذاری امتیاز خط راه
از دیگر موارد
واگذاری راهسازی به افراد بی ّ
شوسه از دروازۀ شهر دارالخالفه تا دروازۀ شهر قم به امینالسلطان ،برگ 5-1؛ صورت
قرارنامۀ راه اواجق به قزوین ،برگ  .)3-1واقعیت این است که در دورۀ قاجار مهندسان
راهسازی داخلی برای اجرای چنین طرحهایی وجود نداشتند و دولت قاجار ناچار بود
برای احداث راههای مواصالتی از متخصصان خارجی کمک بگیرد و هزینههای زیادی را
صرف کند؛ زیرا هزینۀ راهسازی در خطوط مختلف ایران بهدلیلِ موانع طبیعی ،زیاد بود.
سهپنجم جمعیت ایران در محدودۀ ناهمواریها متمرکز بودند .ساخت جاده و راهآهن برای
این مناطق ،هزینه و متخصص فراوانی نیاز داشت؛ زیرا به حفر تونل و ساخت پلهای
مهندسیشدۀ زیادی احتیاج داشت .ازطرف دیگر ،دولت قاجار به حضور سرمایهگذاران
روسی و انگلیسی برای احداث این راههای ارتباطی عالقهای نداشت؛ زیرا ورود آنها را به
عرصۀ راهسازی ،مخل امنیت سیاسی خود میدانست؛ بنابراین ناچار بود بهصورت موقت
و گذرا راههای ارتباطی را تعمیر و نگهداری کند.

تحلیل مادۀ چهارم قرارداد

در مادۀ چهارم قرارداد از مسیری صحبت میشود که سیفالملک به نگهداری از آن متعهد
بود .بهصورت سنتی در دورۀ قاجار  4راه دسترسی میان تهران و مازندران وجود داشت.
این راهها عبارت بودند از :راه تهران-هزارچم (تهران-آمل) ،راه تهران-افجه ،راه تهران-
الریجان و راه تهران-فیروزکوه .در دورۀ شاهعباس اول راههای دسترسی میان اصفهان به
مازندران ،فقط شامل راه تهران-هزارچم (تهران-آمل) و راه تهران-فیروزکوه بود .البته
راههای فرعی دیگری نیز وجود داشت؛ ولی مسافران معموالً این دو راه را برای رسیدن
به مازندران درنظر میگرفتند .دولت صفوی برای دسترسی به مازندران راه فیروزکوه را
از راههای دیگر مناسبتر میدانست و دولت قاجار راه آمل را از راههای دیگر مناسبتر
میدانست.
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موافقان جادۀ فیروزکوه معتقد بودند که این مسیر ،نقاط تجاری بیشتری را بههم متصل
میکند و با اتصال این جاده به ساری و مشهدسر تجارت با روسیه و شهرهای شمالی
رونق بیشتری خواهد یافت .مشهدسر 1از دورۀ نادرشاه روند روبهرشد تجاری خود را آغاز
کرده بود و جایگاهی مهم در اقتصاد منطقه ایفا میکرد .کشورهای اروپای شرقی ،از این
بندر بهعنوان مرکز ترانزیت کاال به ایالتهای مازندران ،خراسان ،اصفهان و یزد استفاده
میکردند (.)Rabino, 1928, pp 46-48; Naval Intelligence Division, 1945, pp 512-513
پرسش اصلی اینجاست که چرا شاهعباس راه فیروزکوه را مناسبتر میدید؟ و چرا
به ساخت این جاده دست زد؟
پاسخ این پرسش را از ابعاد سیاسی ،اقتصادی و نظامی میتوان بررسی و تحلیل کرد:
شاهعباس اول با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان و ایجاد فضای اقتصادی و تجاری
مناسب ،درحقیقت باعث تقویت قدرت دینی و نظامی و اقتصادی شد و دولت صفوی
را در وضعیت مساعد و قدرتمندی قرار داد (بلر و بلوم ،1381 ،ص .)477شاهعباس اول،
پساز پشتسرگذاشتن اوضاع نابهسامان کشور در اواخر قرن دهم هجری ،نخست به
فعالیتهای عمدهای درزمینۀ برنامهریزی شهری در اصفهان اقدام کرد و سپس در سراسر
ایران سازندگی را شروع کرد تا بدینترتیب بر اقتدار سلطنت صفوی بیفزاید .در این
دوران ،اصفهان به یکی از مراکز بزرگ شهری و حکومتی تبدیل شد .یکی از اقدامات
شاهعباس درزمینۀ راهسازی بود .او با ایجاد راه ،کاروانسرای بینراهی ،اقامتگاه و دیگر
امکانات مربوط به جاده در مسیرهای مختلف ،شبکهای منظم از راهداری ایجاد کرد که
طرح آن در دیوان مرکزی و با نظارت شخص شاهعباس ریخته و پیگیری میشد (فریر،
 ،1384ص .)69هدف عمدۀ شاهعباس از ایجاد مسیرهای امن ،توسعۀ اقتصادی کشور بود.
این اقدامات شاهعباس بهگونهای در ذهن ایرانیان رسوخ کرد که عامۀ مردم هنوز هم هر
ِ
ِ
سرای شاهعباسی میشناسند .شاهعباس در امنیت
سرای بینراهی را با نام کاروان
کاروان
راهها نیز کام ً
ال موفق عمل کرد و با ایجاد امنیت در راهها باعث رونق تجارت داخلی و
خارجی شد .جان کارت ( )John Carterو کاپیتان رابرت کاورت ( )Robert Covertکه در
دورۀ شاهعباس به ایران آمدند ،مینویسند« :از غرایب تصادفها آنکه انسان میتواند بدون
هیچگونه ترسی از روبهروشدن با گروه راهزنان ،در این کشور سفر کند و ممکن نیست
بههنگام سفر اثری از دزدی ببیند .به همین سبب در ایران برخالف بسیاری از سرزمینهای
خاورزمین ،جان و مال مسافران کام ً
ال ایمن است» (انصاری و کرمانی ،1380،ص.)476
یکی از راههای اصلیای که شاهعباس احداث کرد و در نوع خود در تاریخ ایران
کمنظیر بود ،راه کویر یا راه شاهی بود که از اصفهان شروع میشد و با گذشت از دنبی

 .1بابلرس امروزی
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(دمبی) ،چهارآباد ،سفیدآب ،عباسآباد ،خوار ،فیروزکوه ،گدوک ،سوادکوه ،شاهی ،1به
اشرف 2و فرحآباد ساری ختم میشد .بعدها ازآنجا شعباتی فرعی از راه اصلی نیز ساخته
شد .از حبلهرود راه به دو بخش مجزا تقسیم میشد .در نقاط ساحلی ایالت مازندران،
راهی از آذربایجان و از گسکر در منتهاالیه غربی گیالن آغاز میشد و با گذشت از ایاالت
گیالن ،مازندران و استرآباد ،به خراسان میرسید (کرزن ،1362 ،ج ،1صص 472-417؛
رابینو ،1365 ،صص .)31-30
در مادۀ چهارم قرارداد ،محدودۀ بین امامزاده هاشم تا ناحیۀ حالمسر 3منطقهای بود که
سیفالملک باید از جادۀ آن نگهداری میکرد .جغرافیای منطقه در دورۀ قاجار بدین شکل
بود که از تهران تا گردنۀ امامزاده هاشم ،جزء تهران محسوب میشد و مناطق رینه و دماوند
نیز جزء همین بلوک بود و سیفالملک درقبال آنها تعهدی نداشت.
از امامزاده هاشم تا آمل ،بلوک الریجان بهحساب میآمد که پلور و اسک مهمترین
نقاط تمرکز جمعیتی این محدوده بود .سیفالملک برطبق قرارداد موظف بود از این مسیر
نگهداری کند .این مسیر یکی از بدترین مسیرهای عبورومرور در ایران بود؛ زیرا منطقۀ
الریجان از رشتهکوههایی بلند تشکیل شدهاست که در عمق درۀ آنها ،رودخانۀ هراز
جاری است که در فصول پرباران آب فراوانی دارد (سیفالدوله ،1364 ،صص -392
 .)393مشکل جدی اینجا بود که راه سنتی از کنار این رودخانۀ طغیانگر عبور میکرد و
ِ
طرف رودخانه به سمت دیگر رود حرکت کنند و این کار
مدام مسافران ناچار بودند از یک
جز با گذر از روی پلها امکانپذیر نبود .طغیان پیدرپی رودخانۀ هراز بهویژه در فصول
بارندگی مشکلی جدی بود؛ زیرا مدام باعث تخریب پلها و جادۀ احداثی میشد .گویا در
سال نخست قرارداد یعنی سال 1302ق هم این مشکل بهصورت جدی خود را نشان داده
بود تا جایی که دولت قاجار ناچار شد برای رفع آن ،قراردادی متمم با سیفالملک امضاء
کند .در این قرارداد هزینهای برای ایجاد سنگچین میان رودخانه و راه پیشبینی شد و
سیفالملک متعهد شد برای جلوگیری از تخریب جاده ،تمام کنارۀ رودخانه را سنگچین
کند (ساکما .)296/1975 ،از اسناد و تصاویری که از این جاده وجود دارد بهنظر میآید که
این سنگچینی تاحدی انجام شدهاست؛ ولی مشکل اصلی این بود که سیفالملک فردی
نظامی بود و از راهسازی اطالعی نداشت .اقداماتی که او انجام میداد گذرا و بیفایده بود؛
زیرا فرسایشیبودن خاک منطقه بهدلیلِ بارش فراوان ،بهسرعت این سنگچینها را نابود
و جاده را تخریب میکرد.
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تحلیل مادۀ پنجم قرارداد

مادۀ پنجم قرارداد ،به موضوع خرابی پلهای جادۀ هراز اشاره دارد و صریح ًا ذکر میکند
که سیفالملک موظف است مواظب پلهای میانجادهای باشد تا اگر آسیبی به آنها وارد
شود ،بهسرعت آنها را تعمیر کند .البته این مادۀ قرارداد ،استثنایی نیز درنظر گرفت و آن
این بود که اگر پلها بهدلیلِ طغیان رودخانۀ هراز آسیب ببینند ،دربار قاجار هزینۀ تعمیر
آنها را جداگانه پرداخت خواهد کرد .موضوع فرسایش پلهای مسیر مازندران بهدلیلِ
وضعیت جوی منطقه بسیار مهم بود .چه در دورۀ صفوی و در راه فیروزکوه و چه در دورۀ
قاجار و در راه آمل ،پلسازی و نگهداری از آن دربرابر طغیان رود ،از دغدغههای اصلی
معماران راه بهحساب میآمد.
ازآنجاکه راه از درون درهها و از کنار رودها عبور میکرد ،ایجاد پلهایی که بتواند در
مقابل طغیان رودخانهها در فصول سرد و پرآب دوام بیاورد ،اجتنابناپذیر بود .مازندران
باوجودِ داشتن وضعیت جغرافیایی مناسب و اقتصاد طبیعی پویا ،هیچ راه مناسبی نداشت و
عبورومرور از آن حتی بدون وسایل هم ،بهسختی انجام میشد .در فصول بارانی ،آمدوشد
از جادههای مازندران ناممکن میشد؛ زیرا چهارپایان در گل فرومیرفتند و مسیرها به
پرتگاههایی خطرناک برای عابران و سواران تبدیل میشدند (مرعشی ،1364 ،ص173؛
دالواله ،1370 ،ص.)165
شاهعباس بر آبادانی مازندران تأکید بسیاری داشت و احداث راهی را که بر قدرت
اقتصادی و تجاری مازندران بیفزاید از اولویتهای خود میدانست (والۀ اصفهانی،1380 ،
صص  .)264-263او دستور داد تا پلهایی محکم در طول مسیر ایجاد کنند که بقایای
بعضی از آنها همچنان هم پابرجاست .اگرچه حکام محلی سعی میکردند پلها را حفظ
کنند ،ولی با گذشت زمان ،عمدۀ این پلها براثر آسیبهای طبیعی و انسانی ازبین رفتند.
ساخت و حفظ پل در دورۀ قاجار هم ،یکی از اصلیترین مشکالت راهسازی دولت در
مناطق دارای بارندگی زیاد بود و هرساله هزینۀ زیادی برای احداث پلهای جدید صرف
میشد (ساکما.)240/95376 ،
امکانات بینراهی برای سفر شاه ،نظامیان ،تجار ،مردم بومی و مسافران عادی ،یکی
از نیازهای راههای گوناگون کشور بود؛ بنابراین شاهعباس دستور داد تا بهشکلِ مرتب
و منظم کاروانسراهایی در بین راهها ایجاد شود .به دستور او ،در مسیر فارس ،بوشهر،
خراسان ،همدان ،تبریز و مازندران و نقاط دیگر در بین راه ،کاروانسرا و آبانبار برای
استراحت مسافران و تبادل کاال ایجاد شد؛ در مسیر مازندران نیز این اتفاق افتاد و ابنیۀ
بسیاری در طول مسیر ساخته شد (ترکمان ،1377 ،ج ،1ص .)111اساس ًا حیات یک
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سکونتگاه را میتوان در سه مرحلۀ شکلگیری ،گسترش ،و ترک و تخریب مطالعه کرد.
بهنظر میرسد که در مرحلۀ شکل ِ
گیری اقامتگاههای شاهی در مسیر اصفهان به مازندران،
عالوهبر متغیرهای بومشناختی ،ارادۀ نظام حاکم و شخص شاه نیز نقش مهمی داشتهاست.
ساخت چنین اقامتگاههایی به فراهمآوردن امکانات رفاهی و خدماتی کافی در مجاورت
این بناها نیازمند بود؛ بنابراین یا باید قصبه و روستایی کوچک در مجاورت این اقامتگاهها
شکل میگرفت یا اینکه خودِ اقامتگاه ،باید در نزدیکی روستا یا شهری بنا میشد؛ بنابراین
نیاز به خدمترسانی به کاروانیان و همچنین ارادۀ شاه مهمترین دالیل شکلگیری و
توسعۀ روستاهای همجوار با اقامتگاههای شاهی بودهاند .پیترو دالواله در سفرنامۀ خود
اشاره میکند که بر سر برخی راه ِ
های شبکۀ ارتباطی کشور ،روستاهای جدیدی برای
خدماترسانی به مسافران احداث شد و مردمانی بهاجبار به این روستاها کوچ داده شدند
(دالواله ،1370 ،ص« .)164اکنون شتران با بار ،قطارقطار پهلوی یکدیگر در کل خیابانهای
مازندران بدون ترس از مضرات و اتفاقی برای چهارپایان و خودِ کاروانیان عبور میکنند»
(ترکمان ،1377 ،ج ،3ص.)1643
در زمان جانشینان شاهعباس ،اقدامات راهسازی بهشکل ناقص ادامه پیدا کرد و نظام
کاروانسراهایی که شاهعباس ایجاد کرده بود همچنان پابرجا ماند و برای مسافران و
تجار ،محلهای مخصوص اسکان ،و برای چهارپایان علوفۀ رایگان درنظر گرفته شد
(تاورنیه ،1369 ،ص611؛ شاردن ،1372 ،ج ،2ص .)776این شبکۀ راهداری در راههای
کشور برای حفظ امنیت مسافران و کاالهای انتقالی شکل گرفته بود و یکی از اصلیترین
دالیل رشد اقتصاد ایران در دورۀ شاهعباس بود .ولی با فساد حاکم بر دولت در عصر
جانشینان شاهعباس ،این شبکه کمکم به مشکلی برای مسافران تبدیل شد؛ چون راهداران
قیمتهای هنگفتی را بابت اخّ اذی از مسافران دریافت میکردند (کمپفر ،1350 ،ص.)165
بهمرورزمان بهعلت رسیدگینکردن به جادۀ مازندران قسمت اعظمی از این راه و پلهای
آن به علل مختلف طبیعی و غیرطبیعی ازبین رفت (ابوت ،بیتا ،ص3؛ تاد ،1388 ،ص.)44

نتیجه

صفویان و قاجارها خیلی تالش کردند تا راه بهمعنای واقعی آن در ایران ساخته شود؛
ولی تا اواخر دورۀ قاجار ،راهسازی در ایران بهصورت سنتی خود باقی ماند .تا دورۀ
ناصرالدینشاه ،راههای شوسۀ ایران صرف ًا راههایی بودند که از دورۀ صفوی باقی مانده
بودند؛ راههایی که بهشکلِ مالرو و یا براساس جادهسازی سنتی ایجاد شده بودند و
اکثر آنها باتوجهبه جغرافیای طبیعی منطقۀ ِّ
مدنظر کشیده شده بودند .تنها استثنای
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راهسازی در دورۀ صفوی راه مازندران بود که علل اقتصادی ساختن آن بر علل سیاسی
و نظامی آن ارجح بود .همین علل اقتصادی ،در کنار انگیزههای تفریحی ناصرالدینشاه
در مناطق خوشآبوهوای مازندران ،قاجارها را نیز به ساخت راه در مازندران ترغیب
کرد .صنعتیشدن اروپا ،نیاز بازارهای داخلی ایران به صادرات و واردات بیشتر ،هجوم
شرکتهای تجاری غربی به خاورمیانه و شرق ،توسعۀ تجارت ،اندیشههای ترقیخواهانۀ
اصالحگرایان ،نیاز قدرت مرکزی برای کنترل بیشتر بر ایاالت و والیات و عواملی دیگر
از مهمترین علل ایجاد این راهها بودند .دولت قاجار باتوجهبه تحوالت جدید داخلی و
جهانی به جادههای جدیدتر ،عریضتر ،مناسبتر و دارای ایستگاههای جدیدتر و مرتبتر
احتیاج داشت تا بدینترتیب ایاالت داخلی را به یکدیگر و کشورهای همسایه متصل
کند .دولت قاجار بهدرستی میدانست که راههای سنتی دورۀ صفوی دیگر جوابگوی
توسعۀ کشور نیست و برای راهسازی در ایران باید فکری کرد تا بتوان با استفاده از آن،
فرصتهای جدید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد .راهسازی به سبک جدی ِد آن
باعث افزایش کارایی کشاورزی و صنعتی میشد و جریان تجارت را به نفع ایران تغییر
میداد .ازطرف دیگر ایجاد راه باعث افزایش تحرکات اجتماعی ،افزایش دانش و اعتالی
فرهنگ عمومی کشور میشد .از دیدگاه سیاسی نیز دولت قاجار با پیوند ایاالت بهوسیلۀ
جاده ،برای دریافت مالیات ،نظارت بر عملکرد والیان و قبایل دوردست ،و افزایش قدرت
نظامی امکان بیشتری پیدا میکرد .درعینحال راهسازی با موانع زیادی نیز مواجه بود که
برای برطرفکردن این مشکالت ،سیاستهایی اعمال میشد .این سیاستها در تمام
مناطق یکسان نبود و باتوجهبه تحوالت سیاسی ،دچار تغییراتی عمده میشد.
راه مازندران در دورۀ شاهعباس ساخته شد؛ ولی بحرانهای سیاسی و نبود ساختاری
برای حفاظت از آن خیلی زود باعث تخریب آن شد؛ بهطوریکه در اوایل دورۀ قاجار،
سنگهای کندهشده از این راه ،باعث زحمت فراوان برای عبور کاروانها و مسافران
میشد .دولت قاجار باتوجهبه این سابقه ،به این نتیجه رسید که بعداز ساخت راه مازندران،
باید از آن مواظبت نیز بکند و امتیاز نگهداری و تعمیر آن را به سیفالملک سپرد؛ ولی
نداشتن تخصص کافی ،جادهسازی سنتی ،و فساد دیوانی خیلی زود راه مازندران را با
مشکالتی عمده مواجه کرد و باوجود تعمیرات مکرر ،راه ساختهشده کیفیت خود را
ازدست داد و تحول اقتصادی ِّ
مدنظر قاجارها رخ نداد.
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منابع

اسناد

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما)1297-1296( :ق)240/95376 ،؛ (1302ق) ،شمارهسند
296/11543؛ (1302ق)296/1825 ،؛ (1302ق) ،شمارهسند 296001848؛ (1303ق)296/1975 ،؛

(1308ق)296/458 ،؛ (1309ق) ،شمارهسند 296/1435؛ (بیتا)296/2637 ،؛ (بیتا) ،شمارهسند
.296/1262

ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه (اِستادوخ) :ک  ،15پ  ،3ش .9

نسخۀخطی

برآورد مخارج راهسازی راه مازندران .حسینقلی قاجار مهندس .کتابخانۀ ملی ایران1296 .ق ،شمارۀ بازیابی
.5-10812

راپورت مسافرت سال 1308ق .محمدحسین قاجار .کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی1308 .ق ،شمارۀ
بازیابی .9935

راهآهن ایران عمدگی مسئلۀ پولیطیکی .مؤلفی ناشناخته( .بیتا) ،از مجموعۀ کراسعه المعلی ،ج ،3صفحات
 ،1433-1420کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ ثبت نسخه  ،18221شمارۀ بازیابی .9452

شرح برخی منازل و سفر سوادکوه .محمدحسنخان اعتمادالسلطنه1296 .ق ،کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی
نجفی قم.

صورت قرارنامۀ راه اواجق به قزوین1306 .ق ،کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ نسخه .24/9451

واگذاری امتیاز خط راه شوسه از دروازۀ شهر دارالخالفه تا دروازۀ شهر قم به امینالسلطان1301 .ق،
شمارۀ بازیابی 295،10/7176برگ.

کتاب

ابوت( .بیتا) .گزارش سفر به سواحل خزر( .احمد سیف ،مترجم) .بیجا :بینا.

اسکرین ،فرانسیس هنری؛ ادوارد دنیس رایس .)1389( .تاریخ ماوراءالنهر در قرون جدید( .میرزا احمدخان
سرتیپ ،مترجم)( ،احمد شعبانی و صمد اسماعیلزاده ،کوششگر) .تهران :بنیاد موقوفات دکتر

محمود افشار.

اعتضادالسلطنه .)1390( .سفرنامه به الریجان ،مجموعه نامۀ مازندران (سفرنامههای عصر ناصرالدینشاه).
(مصطفی نوری ،کوششگر) .تهران :نشر البرز.

اعتمادالسلطنه ،محمدحسن .)1374( .چهل سال تاریخ ایران ،ج :1تعلیقات حسین محبوبی اردکانی بر
المآثرواآلثار( . ...ایرج افشار ،کوششگر) .تهران :اساطیر.

اعتمادالسلطنه ،محمدحسن .)1373( .التدوین فی احوال جبال شروین (تاریخ سوادکوه مازندران)( .مصطفی
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احمدزاده ،مصحح) .تهران :فکر روز.

افضلالملک کرمانی ،میرزا غالمحسین .)1390( .سفرنامه به کالردشت ،مجموعه نامۀ مازندران (سفرنامههای
عصر ناصرالدینشاه)( .مصطفی نوری .کوششگر) .تهران :نشر البرز.

افضلالملک کرمانی ،میرزا غالمحسین .)1373( .رکناألسفار (سفرنامۀ مازندران و وقایع مشروطه)( .حسین
صمدی ،کوششگر) .قائمشهر :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.

انصاری رنانی ،قاسم؛ کرمانی ،قنبرعلی .)1380( .تجارت در دورۀ قاجاریه .تهران :دانشگاه عالمۀ طباطبایی.

اورسل ،ارنست .)1353( .سفرنامۀ اورسل( .علیاصغر سعیدی ،مترجم) .تهران :چاپخانۀ بیستوپنج شهریور.

باستانی پاریزی ،محمدابراهیم .)1375( .سیاست و اقتصاد عصر صفوی .تهران :صفی علیشاه.

برونیار ،کلنل .)1388( .سفرنامۀ مازندران ،سفرنامههای خطی فارسی( .جلد( .)2هارون وهومن .مصحح).
تهران :اختران.

بلر ،شیال؛ بلوم ،جاناتان .)1381( .هنر و معماری اسالمی( .ج( .)2یعقوب آژند ،مترجم) .تهران :سمت.

تاد ،الیوت دارسی .)1388( .سفرنامۀ مازندران .مجموعهسفرنامههای خطی فارسی( .ج( .)1هارون وهومن،
مصحح) .تهران :اختران.

تاورنیه ،ژان باتیست .)1369( .سفرنامه( .ابوتراب نوری ،مترجم)( .حمید شیروانی ،کوششگر) .تهران:
سنایی.

ترکمان ،اسکندربیک .)1377( .عالمآرای عباسی( .محمداسماعیل رضوانی ،مصحح) .تهران :دنیای کتاب.

تیموری ،ابراهیم .)1332( .عصر بیخبری یا تاریخ امتیازات در ایران .تهران :شرکت نسبی اقبال و شرکا.

حسامالسلطنه ،ابونصر میرزا .)1349( .سفرنامۀ طوالش( .ابراهیم صفایی ،مصحح) .تهران :چاپ شرق.

دالواله ،پیترو .)1370( .سفرنامۀ پیترو دالواله :قسمت مربوط به ایران( .شعاعالدین شفا ،مترجم) .تهران:
علمیوفرهنگی.

دومرگان ،ژاک .)1338( .هیئتعلمی فرانسه در ایران( .کاظم ودیعی ،مترجم) .تبریز :چهر.

رابینو ،ه .ل .)1365( .مازندران و استرآباد( .غالمعلی وحید مازندرانی ،مترجم) .تهران :علمیوفرهنگی.

زاالطارف ،کلنل .)1362( .گزارشهای تاریخی سیاسی عالءالملک :گزارش کلنل زاالطارف در مجمع
سالیانۀ ارتش روسیه( .ابراهیم صفائی ،کوششگر) .تهران :آباد.

سیفالدوله ،سلطانمحمد .)1364( .سفرنامۀ سیفالدوله معروف به سفرنامۀ مکه( .علیاکبر خداپرست،
مصحح) .تهران :نی.

شاردن ،ژان .)1372( .سفرنامه شاردن :متن کامل( .اقبال یغمایی ،مترجم) .تهران :توس.

شاملو ،ولیقلیبیک بن داوودقلی .)1371( .قصصالخاقانی( .حسن سادات ناصری ،کوششگر) .تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

صفایی ،ابراهیم .)1349( .اسناد نویافته .اصفهان :بابک.

فریر ،رانلد دبلیو .)1384( .سفرنامۀ شاردن :برگزیده و شرح( .حسین هژبریان و حسن اسدی ،مترجم).
تهران :فرزان روز.
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فریزر ،جیمز بیلی .)1364( .سفرنامۀ فریزر معروف به سفر زمستانی( .منوچهر امیری ،مترجم) .تهران :توس.
فووریه .)1362( .سه سال در دربار ایران :خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژۀ ناصرالدینشاه قاجار( .عباس
اقبال آشتیانی ،مترجم)( ،همایون شهیدی ،کوششگر) .تهران :دنیای کتاب.

فیگوئروآ ،دن گارسیا داسیلوا .)1363( .سفرنامۀ دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربار شاهعباس
اول (غالمرضا سمیعی ،مترجم) .تهران :نو.

کرزن ،جرج .)1362( .ایران و قضیۀ ایران( .وحید مازندرانی ،مترجم) .تهران :علمیوفرهنگی.

کمپفر ،انگلبرت .)1350( .در دربار پادشاه ایران( .کیکاووس جهانداری ،مترجم) .تهران :انجمن آثار ملی.

کینر ،مکدونالد .)1369( .موقعیت جغرافیایی امپراطوری ایران ،برگرفته از کتاب ده سفرنامه (سیری در
سفرنامههای جهانگردان خارجی راجع به ایران)( .مهراب امیری ،مترجم) .تهران :وحید.

مجدالملک ،محمد لواسانی .)1388( .سفرنامههای خطی فارسی( ،ج :)4سفرنامۀ مرآتاألرض( .هارون
وهومن ،مترجم) .تهران :اختران.

مرعشی ،تیمور .)1364( .تاریخ خاندان مرعشی مازندران( .ج( .)2منوچهر ستوده ،مصحح) .تهران :اطالعات.

ملکمخان( .بیتا) .رسالۀ اصول تمدن .تبریز :بینا.

ممتحنالدوله ،مهدیبنرضاقلی .)1362( .خاطرات ممتحنالدوله :زندگینامۀ میرزامهدیخان ممتحنالدولۀ
شقاقی( .حسینقلی خانشقاقی ،کوششگر) .تهران :فرهنگ.

منجم یزدی ،محمد .)1366( .تاریخ عباسی یا روزنامۀ مال جالل( .سیفاهلل وحیدنیا ،کوششگر) .تهران:
وحید.

موریه ،جیمز .)1386( .سفرنامۀ جیمز موریه :سفر اول و سفر دوم( .ابوالقاسم سری .مترجم) .تهران :توس.

ناصرالدینشاه .)1390( .سفرنامۀ نمارستاق ،مجموعه نامۀ مازندران (سفرنامههای عصر ناصرالدینشاه).
(مصطفی نوری ،کوششگر) .تهران :البرز.

نامههای میرزاملکمخان ناظمالدوله( .)1389( .علیاصغر حقدار ،کوششگر) .تهران :چشمه.

والۀ اصفهانی ،محمدیوسف .)1380( .ذیل تاریخ عالمآرای عباسی( .احمد خوانساری ،مصحح) .تهران:
اسالمیه.

وامبری ،آرمینیوس .)1370( .سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه( .فتحعلی خواجهنوریان،
مترجم) .تهران :علمیوفرهنگی.

همایون ،غالمعلی .)1349( .اسناد مصور اروپائیان از ایران .تهران :دانشگاه تهران.

مجموعهمقاله

بابایی ،سوسن« .)1385( .عمارت سازی برای شاه :نقش میرزامحمدتقی (ساروتقی) در حمایت سلطنتی

صفویان از معماری» .در هنر و معماری صفویه( .شیال کبنی ،کوششگر)( ،مزدا موحد ،مترجم) .تهران.
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روزنامه

.)7 ص،ق1304شوال29  (چهارشنبه،42  شمارۀ،13  سال،روزنامۀ اختر

.)5 ص،ق1302ذیالحجۀ12  (سهشنبه،10  شمارۀ،11  سال،روزنامۀ اختر
.)7  و6  صص،ق1300محرم6  (سهشنبه،2  شمارۀ،9  سال،روزنامۀ اختر
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