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Abstract:

Purpose: This paper reports the work of Austrian Albert Gasteiger, who came to Iran in mid 19th 

century to help with the development roads. 

Method and Research Design: Archival documents are examined to collect data for this paper.

Findings and Conclusion: The Qajarid government viewed construction of roads essential for 

further the development of the nation. Follwing lengthy negotiations with Iranian diplomatic del-

egation in Europe, Albert Gasteiger, an Austrian civil engineer, and Baron Donnermann from 

France were recruited to draft plans for construction roads and railroads in Iran. Albert Gasteiger 

traveled to Iran and visited different parts of the country. He drafted general policies for  the 

Iranian government oversaw the construction of Tehran-Kermanshah, Tehran-Amol, and Mash-

had- Quchan roads. Also he proposed the construction of a number of railway and dams project 

to  Nasser-al-Din Shah. However, inefficiency of the political system, corruption,  local  influences, 

and insecurity caused by Russian and British inteferences led to failure of th egovenment to imple-

ment the palns fully. 
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چڪیده:

هدف: دولت قاجار، تنها راه برون رفت از اوضاع نابه سامان کشور را نوسازی بخش های مختلف کشور، به ویژه 

در حوزۀ اقتصادی و وضع قوانین جدید در راستای عملی شدن این اهداف می دانست. راه سازی، به عنوان پایه 

و اساس چرخۀ صنعتی شدن، و تولید و فروش، به عنوان یکی از شاخص های توسعه، مدنظر اندیشه گران و 

سیاست مداران قاجاری قرار داشت؛ بنابراین، نیاز به تخصص مهندسان اروپایی، استخدام آلبرت کاستگرخان از 

اتریش را برای استفاده در بخش راه شوسه و راه آهن به دنبال داشت. بررسی برنامه ها و اقدامات کاستگرخان2، 

مهندس اتریشی در توسعۀ خطوط ارتباطی در ایران دورۀ قاجار هدف این مقاله است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و براساس تحلیل اسناد و مدارک آرشیوی 

انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در جریان مذاکرات نمایندگان ایران در اروپا، در فاصلۀ سال های 1270-1280ق/ 

1853-1863م مذاکراتی با گروهی از مهندسان جاده سازی و راه آهن سازی انجام شد تا از آن ها به عنوان 

پیشرو در مهندسی فنی استفاده شود. درنتیجه مسیو آلبرت کاستگر از اتریش و بارون دونرمان3  از فرانسه 

استخدام و راهی ایران شدند. آلبرت کاستگر با سفر به نقاط گوناگون ایران و جمع آوری اطالعاتی مهم، 

سیاست های کلی راه سازی دولت ایران را ترسیم کرد و در اختیار دولت قاجار قرار داد. می توان او را پایه گذار 

مهندسی راه در ایران دانست. کاستگرخان راه های شوسۀ تهران-کرمانشاه، تهران-آمل و مشهد-قوچان 

را ساخت و طرح های راه آهن و سدسازی های گوناگونی به دولت ناصرالدین شاه پیشنهاد داد. اقدامات 

کاستگرخان  ناکام ماند و وقتی او ایران را ترک می کرد، جاده های کشور وضعیت مناسبتری نداشت. نظام 

سیاسی کهنۀ ایران، مشکالت امنیتی از جانب روسیه و انگلستان و قدرت های داخلی، اقتصاد دولتی، و فساد 

دیوانی از عوامل این ناکامی بود.

کلیدواژه ها:     راه سازی؛ کاستگرخان (گاستگرخان، کاستکرخان)؛ توسعه؛ ناصرالدین شاه.

استناد: وزینی افضل، مهدی. (1399). نقش مهندس آلبرت کاستگرخان در توسعۀ ایران دورۀ قاجار. 
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1. مقدمه
ورود ایران به عرصۀ بین المللی در دورۀ قاجار و نیاز به توسعۀ کشور، روشن فکران و 
سیاست مداران ایرانی را برآن داشت تا برای توسعه و ترقی کشور، به مقولۀ راه سازی 
توجهی جدی نشان دهند؛ ولی مشکالت سیاسی، امنیتی، فنی، و مالی زیادی پیش روِی 
دولت مردان قاجاری قرار داشت. امیرکبیر و میرزاحسین خان سپه ساالر برای بررسی توسعۀ 
شبکۀ راه و امنیت جاده ای در ایران قدم های خوبی برداشتند تا بدین ترتیب بتوانند اقتصاد 
امنیت جاده ای برای سهولت جابه جایی کاال، و  و تجارت کشور را رشد دهند. رشد 
شوسه کردن جاده های شمالی و جنوبی کشور در دورۀ زعامت سپه ساالر نمونه ای از این 
اقدامات بود. در دورۀ امیرکبیر هم به مقولۀ ایجاد کاروان سراهای مختلف در نقاط تجاری 
امنیت تجار توجهی ویژه شد. در دوران  برای  نظامیان در جاده های کشور  افزایش  و 
بعداز امیرکبیر، عصری در جهان شروع شد که به عصر راه آهن معروف بود. در این 
دوران کاالها به سرعت در تمام کشورها جابه جا می شدند و بازارهای جدیدی به تسخیر 
دارندگان تکنولوژی راه آهن درمی آمد؛ کاالها برای تولیدکنندگان ارزان تر تمام می شدند و 
بدین ترتیب اقتصادهای سنتی کشورهای توسعه نیافته به سرعت در اقتصاد جهانی هضم 
می شدند و ازبین می رفتند. دراین بین، آلبرت کاستگر در سال 1277ق/1860م از اتریش 
به ایران آمد و در زمانی که میرزاسعیدخان مؤتمن الملک وزارت امور خارجه را در دست 
داشت، به استخدام دولت ایران درآمد )استادوخ، 1277ق، کارتن 9، پروندۀ 1، شماره سند 
4؛ استادوخ، 1277ق، کارتن 9، پروندۀ 9، شماره سند 4(. او در طول اقامت خود در ایران 
که تا سال 1307ق/1890م، به طول انجامید، در وزارت خانه های مختلف اعم از وزارت 
جنگ، وزارت امورخارجه و وزارت فوائد عامه فعالیت کرد. میرزاحسین خان سپه ساالر 
به شدت از کاستگر حمایت می کرد و او را به وزارت خانه های مطبوع خود انتقال می داد. 
آلبرت کاستگر اولین فرد خارجی بود که به پاس خدماتش لقب خان از شاه ایران گرفت 
و به کاستگرخان ملقب شد. از او در طرح های مختلفی اعم از راه آهن سازی، راه شوسه، 
سدسازی، قلعه سازی، کانال کشی و ساختمان سازی، مشورت و استفاده می شد. کارنامۀ 
کاستگرخان با ساخت راه شوسۀ تهران به کربال شروع شد و با طرح راه آهن تهران به حرم 
عبدالعظیم و ساخت اولین راه شوسۀ مدرن ایران یعنی راه تهران به مازندران، به اوج خود 
رسید )وزین افضل، نورائی، جعفری، 1395(. این مهندس اتریشی در دوران حضور خود 
در ایران، گزارش های مختلفی را آماده کرد که مهم ترین آن گزارش راه مازندران، و تهران 
به بلوچستان بود که اطالعاتی ارزشمند از راه های مواصالتی، وضعیت تجارت، امنیت 

داخلی، آداب ورسوم اجتماعی، اهداف سیاسی قاجارها و فساد دیوانی، در خود دارند.

مهدی  وزینی افضل
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در مقالۀ حاضر با استفاده از کتاب های ترجمه نشدۀ نوشتۀ شخصی کاستگرخان و 
اسناد منتشرنشده دربارۀ شخصیت و کارکرد او، به این پرسش پاسخ داده می شود که 
کاستگرخان چه تاثیری در مقوله توسعه در ایران داشت؟ و اقدامات او چه تأثیری بر 

سهولت تجارت و گسترش زیربنایی شبکۀ راه در ایران به جای گذاشت؟

2. دوران حضور در اتریش و استخدام در ایران
آلبرت جوزف کاستگر، در 28مارس1823م/ 15رجب1238ق در شهر اینسبروک1 متولد 
شد و در 5ژوئن1890م/ 16شوال1307ق در شهر بازل2 سوئیس فوت کرد. او تحصیالت 
ابتدایی خود را در اینسبروک گذراند و پس از گذراندن دوران دبیرستان به وین3 رفت و 
در سال 1846م/ 1262ق در رشتۀ مهندسی در مؤسسۀ پلی تکنیک )دانشکدۀ فنی بعدی( 
فارغ التحصیل شد. او اولین شغل خود را در ساختمان راه آهن به دست آورد و در تأسیسات 
راه آهن، طرح های جاده ای و مسائل فنی رودخانه ای و کانال کشی، فعالیت هایی را انجام داد. 
دوازده سال حضور او در صنعت راه سازی باعث شد در پل سازی و راه سازی تجربیات 
خوبی به دست آورد که مهم ترین آن ساخت اولین راه آهن کوهی در جهان به نام سمرینگ4و 

.(Pohanka and Thurner, 1988, PP 34-52) ساخت چندین تونل در این مسیر بود
در سال 1859م/ 1275ق میان اتریش و ایتالیا جنگ شروع شد و اتریش ناچار شد 
برای تأمین هزینه های جنگ، راه آهن خود را به فرانسه بفروشد؛ بنابراین کاستگر بیکار 
شد و مجبور شد به استخدام ارتش درآید و در مهندسی ارتش کار کند. او در این مدت 
به شدت تحت فشار بود و زندگی سختی را می گذراند (Gasteiger, 1881, p45). در این زمان 
جوزف اول5، امپراتور اتریش بود. در زمان او کشورهای توسعه نیافتۀ زیادی برای پیشبرد 
مسائل مالی، علمی و فنی خود، به غرب به ویژه به اتریش روی آورده بودند و مهندسان 
و معلمان اتریشی زیادی به استخدام دولت های مختلف از شرق تا غرب درآمده بودند. 
نگاهی به فهرست مهندسانی که در این دوره به کشورهای مختلف رفتند، تأییدی بر این 
موضوع است (Personalstand des Ferdinandeums, 1886/7, pp 15-20)؛ ایران نیز از این 
قاعده مستثنا نبود. در زمان صدارت امیرکبیر با تالش های داوودخان ارمنی، مهندسان و 
معلمان اتریشی برای کار در ارتش، تدریس در دارالفنون و آموزش پزشکی به ایران دعوت 
شده بودند. تجربۀ موفقیت آمیز داوودخان باعث شد تا او در زمان صدارت میرزاآقاخان 
نوری، سفری دوباره به اروپا داشته باشد. او به وزارت جنگ اتریش پیشنهاد داد فردی را 
با سابقۀ مهندسی راه به دولت ایران معرفی کنند و آن ها کاستگر را به ایرانیان پیشنهاد دادند 

که عالقه داشت از ارتش خارج شود و کاری جدیدی پیدا کند.

1. Innsbruck

2. Bazel

3. Wien

4. semering

5. Franz Joseph I

نقش مهندس آلربت
کاستگرخان   در توسعۀ

ایران دورۀ قاجار...
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کاستگر به همراه اتریشی دیگری به نام رابینستِن1 با هزینۀ شخصی خود راهی ایران شد 
و در 14ربیع االول1277ق/ 30سپتامبر1860م به تهران رسید و رسماً به استخدام دولت ایران 
درآمد. با او قراردادی در 5 ماده امضاء شد. در این قرارداد نام او به صورت البر قصه قر آمده است 
)استادوخ، سال 1277ق، کارتن 9، پروندۀ 1، شماره سند 4؛ استادوخ، سال 1277ق، کارتن 
9، پروندۀ 9، شماره سند 4(. از دو سال اوِل حضور کاستگر در ایران و فعالیت هایش خبری 
در دست نیست؛ حتی خود او در خاطراتش، این دو سال را مغفول گذاشته است. او 
درنهایت با کمک داوودخان، به عنوان معلم جاده سازی و مهندسی، در دارالفنون استخدام 
شد و دانشجویان زیادی را در دوران تدریس خود آموزش داد و تربیت کرد )هاشمیان، 
1379، ص180(. کاستگر از این تاریخ به بعد توانست نظر درباریان و شاه را به خود جلب 
کند؛ به طوری که به درجات باال رسید و به خان ملقب شد؛ هم چنین پروژه های مختلفی 
به او واگذار شد و توانست موفق ترین و معروف ترین مستشار اتریشی، در ایران دورۀ 
قاجار شود؛ به طوری که می توان او را پایه گذار نظام مهندسی راه شوسه و راه آهن در ایران 
نامید. منابع اتریشی کاستگر را دیپلمات، مهندس عمران، کنسول افتخاری اتریش در ایران 
و معمار روابط ایران و اتریش-مجارستان2 می دانند. او بعداً به عنوان واسطۀ تأمین کاال بین 
ایران و اتریش و پیشنهاددهندۀ کمک های سیاسی و نظامی بین دو کشور نقشی پررنگ ایفا 

.(Slaby, 1982, PP 70-95; Praxmarer, 2013, p10) کرد
کرد؛  زیادی  تالش  ایرانی ها  آداب ورسوم  و  فارسی  زبان  یادگیری  برای  کاستگر 
رابطۀ خود را با درباریان بسیار نزدیک کرد و بارها به خانۀ مخبرالسلطنه، معتمدالملک 
و اعتمادالسلطنه و دیگر درباریان رفت وآمد کرد )اعتمادالسلطنه، 1371، صص 106 و 
287(؛ به همین دلیل چهره ای متناقض از او به تصویر کشیده شد. منابع ایرانی او را فردی 
بافرهنگ، باکماالت، کارآمد و باادب معرفی می کنند؛ حتی ناصرالدین شاه در گزارش های 
روزانۀ خود، بر این ادب و کارایی کاستگر تأکید می کند و برخالف روال معمول روابطش 
با اروپاییان، او را با خود حتی به شکار هم می برد )ناصرالدین شاه، 1381، صص 41، 44، 
51(. درمقابل، اروپایی های دیگر او را شیاد و ناکارآمد معرفی می کنند. یکی از این افراد 
مادام سرنا3 است. سرنا در خاطراتش کاستگر را نقد می کند و او را مهندس اتریشی متقلبی 
معرفی می کند که پیشرفتش در ایران و دریافت سالیانه 25 هزار فرانک و مفتخرشدنش به 
القاب مختلف، نه از روی قابلیت فنی بلکه از روی سیاست و لودگی های او بوده است. او 
هم چنین داستان هایی از رفتارهای زشت و لودگی های کاستگر ارائه می دهد و معتقد است 
این رفتارهای او به دلیل شناخت مناسبش از دربار ناکارآمد ایران و برای پیشبرد اهداف 
شخصی اش بوده است. او از این وضعیت، کمال سود را برد و از معدود اروپاییانی بود که 

1. Rabinsten
 2. در آن زمان این دو کشور یک کشور شده 
بودند و اسم اتریش-مجارستان را برای خود 

انتخاب کرده بودند.
3.  Madam Serna

مهدی  وزینی افضل



117
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

وقتی از ایران می رفت، ثروت خوبی را به دست آورده بود )سرنا، 1362، صص 50-49(. 
چارلز جیمز ویلس1 انگلیسی نیز یکی دیگر از اروپاییانی است که اقدامات کاستگر را با 
بیان داستانی نقد و مسخره کرده است2 )ویلس، 1363، ص49(. البته درزمینۀ این نقدها، 
رقابت و چالش های فرانسوی ها و انگلیسی ها را که به تازگی با اتریشی ها وارد جنگ شده 

بودند را نباید از نظر دور داشت.

3. اولین پروژه های کاستگرخان در ایران
کاستگر بعداز موفقیت در دارالفنون، با درخواست کامران میرزا نایب السلطنه، به استخدام 
وزارت جنگ درآمد و به منصب مهندسی تلگراف رسید. کامران میرزا در نامه ای به زبان 
فرانسه، حقوق و دستمزد او را تضمین کرد و برای کار با کاستگرخان عالقه ای وافر از خود 
نشان داد )استادوخ، سال 1286ق، کارتن 13، پروندۀ 28، شماره سند 6(. کاستگر نظارت 
بر خطوط تلگراف بین تهران و اصفهان را برعهده گرفت و چند سال در این مسیر فعالیت 
کرد. او در سفرنامۀ بلوچستان خود که سال ها بعد تألیف کرد، به کار خود در تلگراف اشاره 

.(Gasteiger, 1881, p5) دارد و هم چنین عالقۀ خود به کامران میرزا را کتمان نکرده است
بود. روشن فکران  به شدت مطرح  راه شوسه  راه آهن و  ایجاد  این زمان بحث  در 
برای  که  بودند  کرده  مجاب  را  شاه  و  می کردند  دنبال  را  پروژه  این  اصالح گرایان  و 
تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته سرمایه گذاری در عرصۀ راه سازی بسیار اهمیت دارد. 
البته هنوز دربارۀ بسیاری از موضوعات هم چون مسیرهای ایجاد راه، دولت های دخیل 
در راه سازی، مسائل امنیتی راه، سرمایه گذاری خارجی و چالش های فنی و مهندسی راه، 
بین سنت گرایان، مذهبیون و روشن فکران اختالفات اساسی وجود داشت. روشن فکرانی 
هم چون میرزاحسین خان سپه ساالر، ملکم خان، مستشارالدوله و امیرنظام گروسی، بر اقدامی 
هرچه سریع تر برای نهایی کردن موضوع راه تأکید می کردند؛ ولی درباریان سنتی به رهبری 
سعیدخان مؤتمن الملک دربرابر آن مقاومت می کردند و ساخت راه را برای ایران ضروری 
نمی دانستند و بر مسائل امنیتی و خطرات راه سازی و احتمال نفوذ غربی ها در اقتصاد و 
سیاست ایران تأکید می کردند. شاه، امیرنظام گروسی را مأمور کرد در اروپا و در میان 
کشورهای بی طرفی هم چون اتریش، آلمان و فرانسه، برای تأسیس راه آهن سرمایه گذار 
پیدا کنند؛ هم چنین با مهندسان خبره ای مذاکره کند که بتوانند پروژۀ سنگین راه آهن را در 
ایران به انجام برسانند. امیرنظام و ملکم خان، مسیو ساواالن خان3 -سرمایه دار ارمنی تبعۀ 
فرانسه- را پیدا کردند که عالقه داشت در صنعت راه آهن و بانک در ایران سرمایه گذاری 
کند. فرستادگان شاه برای راضی نگه داشتن شاه، توضیحاتی کامل از سابقۀ ساواالن خان، 

1. Wills, Charles James
2. چارلز جیمز ویلس، در گزارش های خود 
بود  »رسم  می نویسد:  کاستگرخان  دربارۀ 
وقتی شاه با اهل حرم در خیابان می روند، 
می کنند  کالسکه  به  را  خود  پشت  مردم 
یک بار  نشود.  دیده  حرم  اهل  چهرۀ  تا 
نکرده  کاری  چنین  کشور  یک  وزیرمختار 
بود و فرّاشان شاه او را کتک زده بودند و 
وقتی اعرتاض رسمی خود را به شاه داد، شاه 
گفت گویا نوکران او را نشناخته اند. یک روز 
که شاه و مادرش مهدعلیا و همرسان شاه 
درحال عبور از خیابان بودند، او روی خود 
را به دیوار کرد و در هامن تصورش رشوع 
به تعظیم کرد که مایۀ خنده شاه شده بود. 
شاه او را به دربار فراخواند و او را انسان 
)ویلس،  خواند«  محبوب  و  تربیت شده 

1363، ص49(.
3.  Savalan
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و پیشنهاد و میزان سرمایه گذاری اش ارسال کردند )استادوخ، سال 1284ق، کارتن 12، 
پروندۀ 1-9، شماره سند 22؛ استادوخ، سال 1289ق، کارتن 14، پروندۀ 1، شماره سند 7(.

یکی دیگر از گزینه های روشن فکران، کاستگرخان بود. آنها کاستگرخان را به عنوان 
مهندسی کارآمد برای شروع پروژۀ راه آهن به شاه معرفی کردند. شاه از پیشنهاد آن ها 
استقبال کرد؛ زیرا پیشینۀ مهندسی کاستگرخان جایگاهی ممتاز برایش دربین دو گروه 
اندیشه گران و درباریان ایجاد کرده بود. شاه به او دستور داد مطالعه ای در زمین های بین 
تهران تا حرم عبدالعظیم حسنی در شهرری انجام دهد و برآوردهای خود را به عرض شاه 
برساند. شاه به وزارت امور خارجه نیز دستور داد تا در این بررسی شرکت فعال داشته 

باشد )ساکما، شناسۀ سند 295/797، برگ 1(.
کاستگرخان مطالعات خود را در مسیر تهران به حرم شروع کرد. هینریش بروگش1که 
رهبری هیئت سیاسی اعزامی پروس به ایران را برعهده داشت،2 در فصل زمستان در 
بیرون از تهران کاستگرخان را مشاهده می کند که تا زانو در گل فرو رفته است و درحال 
نقشه برداری و تخمین هزینه های راه سازی مسیر است. کاستگرخان بعداز بررسی های 
مختلف تخمین زد که برای کشیدن چنین راه آهنی سه ماه زمان، 18 هزار سکۀ طال هزینه، 
و روزانه هزار نفر کارگر نیاز است )بروگش، 1367، ج2، صص 584-586(. وقتی مهندس 
اتریشی هزینۀ ایجاد راه آهن حرم عبدالعظیم را بیان کرد، درباریان به او یادآور شدند که این 
هزینه را 30 هزار سکۀ طال معرفی کند تا بدین وسیله حق الزحمۀ صدراعظم و درباریان هم 
تأمین شود )بروگش، 1367، ج2، ص585(. فساد دیوانی که مشخصۀ اصلی اقتصاد دولتی 
است و در طول تاریخ ایران سابقه ای طوالنی داشته است، در اینجا هم خود را نشان داد. 
یکی از عللی که هیچ گاه پروژه های صنعتی در ایران به نتیجه نمی رسید و یا ناکارآمد بود، 
همین فساد اداری و ماهیت رانتیر اقتصاد دولتی ایران در دورۀ قاجار بود. این فساد باعث 
عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی مردمی در صنایع و طرح های 
اقتصادی می شد که بارها کاستگرخان در نامه های خود به شاه و صدراعظم آن را بیان و از 
آن گله می کند. برای نمونه هنگامی که کاستگرخان مسئول راه شوسۀ مشهد به قوچان بود، 
نامه ای به شاه نوشت و از دخالت های عناصر سیاسی و فساد حاکْم بر بودجۀ راه اظهار 
ناراحتی کرد و از شاه خواست تنخواه ساخت راه را مستقیم در اختیار او قرار دهد )آلبوم 

بیوتات، آلبوم 2/543، شناسۀ سند 295/7809، برگ 13(.
1. Heinrich Brugsch
2. )برادفورد، 1368(
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4. اولین طرح های راه سازی شوسۀ کاستگرخان در ایران
سپه ساالر که تجربۀ حضور دیپلماتیک در عثمانی داشت و از نزدیک توسعۀ زیرساخت های 
ریلی را در کشور مسلمان عثمانی دیده بود، می دانست توسعۀ ایران شکل نخواهد گرفت و 
آرزوی پیشرفت به جز با توسعۀ شبکۀ راه شوسه و راه آهن امکان پذیر نخواهد بود؛ ازطرف 
دیگر طرح راه آهن حرم عبدالعظیم جوابگوی اقتصاد کشور و آرزوهای روشن فکران 
بنابراین، دیدار شاه از اروپا و مشاهدۀ پیشرفت های حاصل از صنعت و فناوری  نبود؛ 
اروپا ضروری می نمود. ناصرالدین شاه قبل از سفر به اروپا تصمیم گرفت در اولین سفر 
برون مرزی خود در سال 1287ق/1870م به کربال سفر کند. او می بایست برای رسیدن به 
کربال از مسیر تهران، قم، کنگاور، همدان، کرمانشاه، سرپل ذهاب، قصر شیرین و خانقین 
گذر می کرد. این جاده محل عبور هزاران ایرانی ای بود که سالیانه به منظور زیارت بقاع 
متبرکه در خاک عثمانی، به عتبات سفر می کردند )عین السلطنه، 1374، ج1، ص113( و 
اکثر آن ها بر کیفیت بد جاده و خطرناک بودن مسیر تأکید داشتند. شاه به کاستگرخان دستور 
داد تا این مسیر را بازبینی و ترمیم کند؛ بنابراین کاستگرخان اولین تجربۀ راه سازی شوسۀ 

.(Gasteiger, 1881, P7) خود در ایران را، در این مسیر تجربه کرد
ازآنجاکه سفر شاه نزدیک بود، کاستگرخان برای بررسی و نقشه برداری از مسیر 
فرصت زیادی نداشت؛ بنابراین بیشتر تمرکز خود را بر تسطیح و آماده سازی جادۀ قدیمی 
گذاشت و عماًل راه شوسه به آن معنایی که بعداً او در جادۀ آمل ساخت، ایجاد نشد. با 
تمام این اوصاف، وقتی شاه و درباریان از این جاده عبور کردند، کاستگرخان را تحسین و 
از او تمجید کردند. اعتمادالسلطنه که در این سفر در رکاب شاه حضور داشت، از کیفیت 
خوب این جاده تعریف کرد و آن را یکی از آثار بزرگ جاودانی دوران صاحب قرانی 
نامید )اعتمادالسلطنه، 1367، ج3، ص1918(. ناصرالدین شاه، در خاطرات روزانۀ خود، 
وقتی به پاطاق کرمانشاه می رسد، به شدت از راه سازی کاستگرخان که اینجا او را مهندِس 

نَمساوی1می نامد، تعریف می کند:
»مهندس نمساوی، در همین اوان، که ما می آمدیم، مأمور بود این راه را بسازد. راهی 
زیردست راه قدیم انداخته است؛ پیچ پیچ، چم چم که کالسکه درنهایت خوبی می رود. راه 

عریِض خوْب عجب خیرات بزرگی است« )ناصرالدین شاه، 1372، ص73(.
گویا بیشتر تمرکز کاستگرخان در محور کرمانشاه به سمت مرز متمرکز بوده است. 
این مسیر نسبت به جاده سازی کشورهای دیگر حتی راه سازی عثمانی، بسیار ابتدایی و 
راحت بوده است و تعریف و تمجیدهای مکرر درباریان از این جاده، در قالب تاریخ نگاری 
و تحسین دیوانی قابل توجیه است. این مسیر که به »راه خانقین« معروف بود، نقطه ای 

1.  َنساوی /namsāvi/: اتریشی. منسوب 
به َنسا نام قدیم اتریش.
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آن  ساختاری  و  علمی  توسعۀ  و  بود  اروپا  و  عثمانی  به  کاال  مبادالت  در  استراتژیک 
می توانست تجارت منطقه را متحول کند. این راه آنقدر اهمیت داشت و ازلحاظ سیاسی و 
اقتصادی مهم بود که بارون دونرمان ساخت اولین راه آهن کشور را در همین مسیر پیشنهاد 
کرد و بعداً آلمانی ها ایجاد راهی شوسه در این مسیر را مطرح و امتیازنامۀ ساخت آن را 
از شاه دریافت کردند؛ هرچند این طرح نیز به نقطۀ عملیاتی نرسید و بر روی کاغذ باقی 
ماند )نسخۀ خطی، دونرمان، 1296ق، برگ 50؛ استادوخ، 1312ق، کارتن 25، پروندۀ 6، 

شماره سند 6-1(.
سپه ساالر اولین طرح بزرگ راه آهن خود را در قرارداد رویترز گنجاند که در آن 
پیش بینی شده بود که راه آهنی از خزر به خلیج فارس ساخته شود )نسخۀ خطی اعطای 
امتیاز حقوق به بارون رویترز، شماره بازیابی 32496-5، برگ 211-223(. این قرارداد 
به سرعت ماهیتی امنیتی به خود گرفت و با فشار داخلی، ناصرالدین شاه آن را ملغی کرد. شاه 
که عالقۀ انگلستان در ساخت راه آهن در قالب قرارداد رویترز و عالقۀ روس ها را در قالب 
قرارداد فالکن هاگن1 می دید، با سوءظن به راه آهن می نگریست؛ بنابراین پروژه های راه آهن 
را روی کاغذ نگاه داشت و از عملیاتی شدن آن ها جلوگیری کرد. از این تاریخ یعنی سال 
1291ق/ 1874م، گفتمان راه سازی و توسعه به گفتمان امنیت و چالش های امنیتی تبدیل 
شد. دولت قاجار که زیر فشار روشن فکران برای ساخت راه بود، ایدۀ سرعت بخشیدن به 
ساخت راه شوسه را به جای راه آهن مطرح کرد )اعتمادالسلطنه، 1307ق، صص 1109-
1111(. در این ایده، کاستگرخان به عنوان مهندسی خبره و دردسترس، مأمور ساخت 
راه های شوسه در ایران شد و او در دوران حضورش در ایران، چندین پروژۀ راه سازی 

شوسه را طرح ریزی و عملیاتی کرد.
دومین  که  بود  )شمیران(  سلطنت آباد  شوسۀ  راه  ساخت  پروژه ها،  این  از  یکی 
تجربۀ راه سازی شوسۀ ایرانیان و کاستگرخان در ایران بود. این راه در دورۀ صدارت 
میرزاحسین خان سپه ساالر و از سال 1289ق/1872م شروع شد و دو سال بعد به اتمام 
رسید. اعتمادالسلطنه در خاطرات خود، طراحان اصلی این راه را سعیدخان مؤتمن الملک 
و علی قلی خان اعتضادالسلطنه و مباشر راه را کاستگرخان می داند )اعتمادالسلطنه، 1374، 
نام  با سپه ساالر را می توان دلیل حذف  البته چالش های اعتمادالسلطنه  ج1، ص100(. 
سپه ساالر از این پروژه دانست. گزارش دقیق تری از این راه شوسه در دست است که مادام 
سرنا آن را بیان می کند. او در هنگام افتتاح راه سلطنت آباد در محل حضور داشته است و 
مراسم بازگشایی راه، شلیک توپ، ایجاد طاق نصرت از گل به سبک اروپایی و برافراشتن 
پرچم را تشریح می کند. مادام سرنا از مهندسی اتریشی نام می برد که در کنار سپه ساالر  1. Falkenhagen
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از اسناد مشخص  اینجا نمی آورد و  این راه بوده است؛ ولی واژۀ کاستگر را در  مبتکر 
می شود که این مهندْس همان کاستگرخان بوده است. نکتۀ قابل تأمل دیگر در خاطرات 
سرنا به کاربردن واژۀ شوسه است )سرنا، 1362، صص 193-194(. تا این زمان، منابع 
ایرانی واژۀ شوسه را به کار نمی برند؛ زیرا این نوع راه سازی در ایران معمول نبود. مورخان 
ایرانی، واژه های »راه عرابه« و »راه کالسکه« را برای چنین راه هایی به کار می بردند. حتی 
وقتی قرارداد راه سازی در سال 1281ق/1865م، با مسیو ساواالن امضاء شد، در ترجمۀ 
قرارداد از فرانسوی به فارسی واژۀ فرانسوی Chaussee )ُشسیه(، »راه عرابه« ترجمه شد 

)استادوخ، 1281ق، کارتن 11، پروندۀ 6، شماره سند 1 و 2(.
از تجربیات کاستگر، در عرصۀ مهندسی ساختمان، نقشه های عمرانی، و کانال کشی 
نیز استفاده شد. سپه ساالر در دوران صدراعظمی خود طرح هایی را برای تقسیم  آب 
قدرت و ایجاد وزارت خانه های جدید ارائه داد و به مهندسان ایرانی دستور داد طرح هایی 
در  که  شقاقی  ممتحن الدولۀ  میرزامهدی خان  دهند.  ارائه  برای ساختمان های جدید  را 
فرانسه و در رشتۀ مهندسی درس خوانده بود، یکی از افرادی بود که نقشه های ساختمانی 
وزارت خانه های جدید را که قرار بود دور میدان ارگ ساخته شوند، ترسیم کرد. این 
نقشه ها شامل طرح طبقات فوقانی و تحتانی و نمای ساختمان ها بود که با مشورت پیرسن1، 
کاستگر، و بهلر2 طراحی شد )ممتحن الدولۀ شقاقی، 1362، صص 81، 217، 239، 241(. 
هم چنین از تجربۀ کاستگر در طراحی تکیۀ دولت و توسعۀ کاخ گلستان و ابنیۀ داخل آن 

.(Slaby, 1982, P103) نیز استفاده شد

5. ساخت راه شوسۀ مازندران
به آمل  تهران  ایران را در شوسه کردن جادۀ  کاستگر سومین تجربۀ راه سازی خود در 
ایالتی ثروتمند و دارای منابع طبیعی فراوان  به دست آورد. مازندران به لحاظ اقتصادی 
ازجمله محصوالت کشاورزی غنی، چوب، ماهی و ابریشم بود. تهران حجم بزرگی از نیاز 
جمعیت خود را از محصوالت مازندران تأمین می کرد و رابطۀ پایتخت و مازندران رابطه ای 
حیاتی برای قاجارها به شمار می رفت. ازلحاظ ژئوپلتیک هم، این ایالت بسیار مهم بود. در 
دورۀ صفوی که عثمانی ها مرزهای غربی ایران را در کنترل خود داشتند، دولت صفوی 
سعی کرد با ایجاد پایگاه های تجاری جدیدی در مازندران، این ایالت را به مرکزی برای 
صدور کاالهای خود به اروپای شرقی ازطریق دریای خزر و قفقاز تبدیل کند و هم چنین 
با ایجاد راهی سنگ فرش از اصفهان به مازندران، این دسترسی را تسهیل کند )ترکمان، 
قفقاز و  بر  قاجار و تسلط روس ها  اوایل دورۀ  1377، ج3، صص 1642-1643(. در 

Pearson .1 طراح و آرشیتکت در سفارت 
انگلیس

مستشار  و  فرانسوی  مهندس   Bohler  .2
مهندسی نظام
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تبدیل شدن روسیه به بازیگر قدرتمند بین المللی که منافع حیاتی ایران را در منطقۀ شمال و 
شمال غرب به چالش کشیده بود، مازندران بیش ازپیش در مبادالت فکری قاجارها اهمیت 
پیدا کرد؛ بنابراین تسهیل روابط بین تهران و مازندران در اولویت های عمرانی دولت 
قاجار قرار گرفت. ناصرالدین شاه بارها کارشناسان خارجی و داخلی ازجمله برونیار، بهلر، 
کاستگرخان و میرزامحمد مهندس را برای برآورد راه های مازندران به منطقه اعزام کرد تا 

مسائل فنی، مالی، سیاسی و امنیتی ایجاد راهی ایمن و به صرفه را بررسی کنند.
درنهایت ازبین مسیرهای دسترسی که این مهندسان پیشنهاد دادند، برخالف رأی 
اکثریت که اعتقاد داشتند مسیر تهران به مازندران ازطریق فیروزکوه مناسب تر است، دولت 
قاجار تصمیم گرفت این مسیر را ازطریق آمل برنامه ریزی و اجرا کند. کاستگرخان مسئول 
ایجاد این راه شد. او منطقه را به صورت میدانی بررسی کرد و گزارشی کامل به همراه 
نقشه هایی از مسیر در اختیار ناصرالدین شاه قرار داد. او هم چنین گزارشی کوتاه از تجربۀ 
سفر خود به مازندران تهیه و برای دوستش هاینریش کارل بروگش در آلمان ارسال کرد تا 
آن را در نشریۀ انجمن جغرافیایی برلین چاپ کند. بروگش سیاستمداری آلمانی بود که دو 
بار ازجانب دولت بیسمارک در رأس هیئتی به ایران سفر کرد و حاصل گزارش های خود 
را در دو کتاب تحت عناوین »در سرزمین آفتاب« و »سفری به دربار سلطان صاحب قران« 
گرد آورد. نشریۀ انجمن جغرافیایی برلین، گزارش کاستگرخان را دو سال بعد یعنی در 
 ”Rundreise durch die nördlichen Provinzen Persiens“ سال 1279ق/ 1863م با عنوان
)سفری به ایاالت شمالی ایران( در شمارۀ 12 خود در شانزده صفحه به زبان آلمانی چاپ 

.(Gasteiger, 1863, PP 341-356) کرد
این گزارش از زوایای مختلف قابل تحلیل است. در این گزارش، کاستگرخان بدون 
مالحظه کاری و نگرانی، مشکالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر نواحی شمالی 
ایران را بیان و از آن انتقاد کرده است. او فساد حاکم، بوروکراسی ناکارآمد، و بی عدالتی 
و تبعیض در ایران را با زیرکی توصیف کرده و وضعیت بهداشتی، معیشتی، اقتصادی و 
امنیتی شمال ایران را فاجعه بار دانسته است. تیغ انتقادات او در این گزارش، شخص شاه را 
نیز مصون نگذاشته است و او ناصرالدین شاه را به فساد سازمان یافته و بی توجهی به مردم 
مناطق شمالی دربرابر بحران های مختلف، متهم کرده است. مهم ترین ویژگی این گزارش، 
نگاه جدید و تیزبینانه به مقولۀ کیفیت راه های ارتباطی است. نگاه سفرنامه نویسانی که در 
اوایل دورۀ ناصری به ایران آمده اند، به مقولۀ راه ها بسیار ابتدایی و گذرا بوده است؛ ولی 
کاستگرخان با دیدگاهی جدی تر به این موضوع پرداخته است و نبود راه را یکی از علل 
عقب ماندگی شهرهای شمالی ایران دانسته است. قسمت پایانی گزارش او از راه های ساری 
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به تهران، عمق فاجعۀ راه های ارتباطی و مشکالت فزایندۀ بازرگانان و مسافران را نشان 
می دهد و فضایی که او از این راه ها ارائه می دهد، فضایی ترسناک همراه با حس ناامنی 
و ناامیدی است. این حس این نگرش را ایجاد می کند که دولت قاجار از انجام وظایف 
ذاتی حکومت ناتوان شده و عماًل مشروعیت خود را در تمام ابعاد ازدست داده است 

)حاج سیاح، 1346، صص 261-28(.
سال  تا  و  شد  شروع  1289ق/1871م  سال  از  مازندران  جادۀ  راه سازی  عملیات 
1292ق/1875م طول کشید و در ادامه، شاخه های فرعی آن تا کالردشت نیز ادامه پیدا کرد. 
طی ساخت این راه سعی شد تا به صورت مرتب حوالجاتی برای تأمین مالی پروژه ازجمله 
هزینۀ خرید چوب، هزینۀ پل سازی و حقوق کارکنان تأمین شود )ساکما، آلبوم بیوتات، 
آلبوم شمارۀ 232/1508، 232/1512، 232/1513، برگ 1-6(. این طرح درحقیقت اولین 
پروژۀ صنعتی مدرن در دورۀ قاجار به شمار می رفت و دولت قاجار سعی داشت با اجرای 
سریع و دقیق آن، فشار طبقۀ روشن فکر را کاهش دهد و نیاز روزافزون طبقۀ تجار را 

برطرف کند.
زیرا جغرافیای خاص  بود؛  اهمیت  این طرح حائز  مهندسی  فنی و  مسائل  قطعاً 
کوه های البرز، دسترسی به مازندران را فقط ازطریق رودهای بی شمار، صخره های خطرناک 
و دره های عمیق ممکن می ساخت؛ بنابراین کاستگر وظیفه ای سنگین بر دوش داشت. 
عالوه بر چالش های فنی، مشکالت عدیدۀ دیگری هم چون نبود وسایل مدرن راه سازی، 
فساد سازمان یافتۀ اداری، نبود مهندسان خبرۀ کمکی و کارشکنی حکام محلی هم سر راه 
این طرح قرار داشت. کاستگر در طرح های تونل سازی اتریش کار کرده بود و تجربۀ خوبی 
در این زمینه داشت. شباهت های جغرافیایی اتریش و مازندران، فرصت خوبی در اختیار 
او قرار داده بود تا قابلیت های فنی خود را اثبات کند. او موفق شد در راه آمل، 27 پل و 
یک تونل کوچک به نام کندوان ایجاد کند که اولین تونل صخره ای در تاریخ ایران به شمار 
می رفت. کاستگر توانست تنگۀ سخت کندوان را با 31 پیچ، از دامنه تا دشت سامان دهی 

کند و شیب صخره را به حداقل برساند )نوروزمرادی، 1388، ص480(.
اتمام این راه شوسه که چهار سال طول کشید، از نگاه دولت مردان قاجاری موفقیتی 
بزرگ به شمار می رفت. بعداز اتمام مسیر، ناصرالدین شاه شخصاً ازطریق راه احداثی جدید 
به مازندران رفت و از کیفیت راه بسیار راضی به نظر می آمد. این خرسندی را می توان از 
اعطای لقب خانی به کاستگر و پاداش هزارتومانی به او دریافت )اعتمادالسلطنه، 1367، 
ج3، ص1904(. اولین بار در دورۀ قاجار بود که لقب خاْن به مستشاری خارجی اعطا 
می شد. این لقب آن قدر برای کاستگرخان اهمیت داشت که همیشه به این لقب افتخار 
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می کرد و آن را نشانۀ حمایت کامل شاه از خود و اقداماتش می دانست. حتی بعدها در 
کتاب هایی هم که دربارۀ زندگی کاستگر نوشته شد واژۀ »خان« در تیتر اصلی قرار گرفت. 
برای نمونه کتابی که دربارۀ زندگی کاستگر در سال 1367ش/ 1988م در اروپا تدوین شد، 

.(Pohanka and Thurner, 1988) خاِن تیرول«1 نام گرفت«
بعداز افتتاح رسمی جاده، به افتخار ناصرالدین شاه و درباریان، نقش برجسته ای در کنار 
راه در پشت تونل وانای امروزی در دامنۀ کوه حجاری شد که به »شکل شاه« معروف 
است. در این نقش، شاه سوار بر اسبی در وسط ایستاده است و به ترتیب پنج نفر در سمت 
راست و پنج نفر در سمت چپ او مشاهده می شوند. این آخرین نقش برجستۀ تاریخ 
ایران به شمار می رود و حجاری آْن نشان می دهد که راه شوسۀ آمل تا چه میزان اهمیت 
داشته است. نویسندگان داخلی و خارجی بر اهمیت این راه تأکید داشته اند. کرزن که از این 
جاده دیدن کرده است آن را بسیار خوب ولی کوتاه می داند؛ هرچند به اشتباه بنای ساخت 
آن را دورۀ فتح علی شاه قاجار ثبت کرده است )کرزن، 1362، ج1، ص84(. اعتمادالسلطنه 
هم که به نوعی سخنگوی دولت قاجار به شمار می رفت، در تمام کتاب هایی که تألیف کرده، 
به این راه اشاره کرده است و از آن به عنوان یکی از بهترین طرح های دولت ناصرالدین شاه 
یاد کرده است )اعتمادالسلطنه، 1371، ص213(. ساخت این جاده تجارت کاال بین تهران 
و مازندران را افزایش داد. معموالً در گذشته فقط عبور چهارپایانی هم چون االغ، اسب و 
قاطر در این مسیر امکان پذیر بود و شتر نمی توانست از این مسیر کوهستانی عبور کند؛ ولی 
بعداز افتتاح جاده، مسیر به قدری خوب سامان دهی و قابل عبور شده بود که کاالها در حجم 

بیشتری سوار بر شتر به مازندران حمل می شدند )آدمیت، 1351، صص 331 و 332(.

6. استخدام در وزارت جنگ و مأموریت بلوچستان
درپی بحران هایی که به سبب امتیاز رویترز ایجاد شد، سپه ساالر از صدراعظمی عزل شد و 
کاستگرخان ایران را ترک کرد و به اتریش بازگشت. در سفر دوم اروپایی ناصرالدین شاه 
در سال 1295ق/1878م، کاستگرخان خود را در اتریش به شاه ایران رساند و در قطار 
مسیر وین و نمایشگاه بین المللی وین او را همراهی کرد. شاه با تقدیر از اقدامات گذشتۀ 
کاستگرخان از او دعوت کرد به ایران بیاید و اقدامات خود را پیگیری کند )ناصرالدین شاه، 
1379، ص126(. کاستگرخان در همین سال به ایران بازگشت. میرزاحسین خان سپه ساالر 
که در این زمان مناصب وزارت امور خارجه و وزارت جنگ را برعهده داشت و اقدامات 
اصالحی خود را در این وزارت خانه ها پیگیری می کرد، مستشارانی را که در چند سال 
گذشته به ایران دعوت کرده بود، با خود به وزارت خانه های متبوعش برد. ازمیان این  1. Der Khan aus Tirol
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افراد، می توان از کاستگرخان اتریشی، بارون دونرمان بلژیکی، هوتم شیندلر آلمانی و 
بواتال فرانسوی یاد کرد )آدمیت، 1351، ص286(. کاستگرخان با حمایت سپه ساالر، 
در سال 1295ق/1878م طی قراردادی سه ساله به وزارت جنگ پیوست. در این قرارداد، 
با  قرارداد،  مادۀ سوم  او درنظر گرفته شد و طبق  برای  تومان  حقوق سالیانه دو هزار 
لقب »مهندس باشی« به ریاست کل مهندسان ایران رسید و موظف شد، مسائل مربوط به 
راه سازی و آنچه را که به مهندسی مربوط است، فقط با دستور وزارت جنگ در پیش 
بگیرد )استادوخ، 1294ق، کارتن 15، پروندۀ 33، شماره سند 16-19(. کاستگرخان مهری 
مخصوص درست کرد که در آن عبارت »آلبرت کاستگرخان مهندس باشی و سرتیپ اول 
دولت علیّۀ ایران« حک شده بود )تصویر شمارۀ 4( و از این تاریخ ماهیت وظایفی که در 

اختیار او گذاشته شد، بیشتر نظامی بود.
شرح وظایف نظامی کاستگرخان را می توان در تألیف کتابچۀ »قانون مشق نظامی« و 
سفر نظامی به منطقۀ بلوچستان مشاهده کرد. کاستگر در سال 1296ق/1879م –آن چنان که 
در مقدمۀ کتابچۀ مشق نظامی توضیح می دهد- ازطرف سپه ساالر مأمور شد تا نحوۀ 
تربیت سربازان اتریش را به قلم آورد تا براساس آن، سربازان ایرانی هم آموزش داده شوند 
)کاستگرخان و کریم خان، 1296ق، برگ 1-73(. در دورۀ امیرکبیر، اولین آیین نامۀ ارتش 
ایران به نام »نظام ناصری« را بهرام قاجار1 تألیف کرده بود و کتابچۀ کاستگرخان دومین 
آیین نامۀ ارتش ایران در دورۀ قاجار به شمار می رفت که با کمک فردی به نام کریم خان 

تألیف شد )دهقان، 1348، صص 150-148(.
در سال 1298ق/1881م کاستگرخان مأموریت پیدا کرد تا به بلوچستان سفر کند 
و گزارشی از این سفر به دولت تقدیم کند. در این زمان انگلستان قرارداد گلدسمیت2را 
با دولت قاجار امضاء کرد بود که طبق آن حاکمیت دولت قاجار بر ایالت بلوچستان 
به چالش کشیده شده بود و عماًل بلوچستان به دو بخش تحت حاکمیت ایران و انگلستان 
تقسیم شده بود. گزارش هایی از شرق ایران به دولت مرکزی مخابره می شد که انگلستان 
درحال تقویت قالع نظامی خود و نفوذ در بین رهبران ایاالت و طوایف شرق ایران است؛ 
بنابراین، دولت قاجار مصمم بود ازطریق والیان خود در کرمان، نقشی پررنگ تر در منطقۀ 
بلوچستان داشته باشد؛ دراین ارتباط شاهزاده فیروزمیرزا فرمانفرما، حاکم کرمان یک سال 
قبل از کاستگرخان یعنی در سال 1297ق/1880م مأموریت پیدا کرده بود تا شخصاً به 
نواحی بلوچستان سفر کند و گزارشی را تقدیم شاه کند. او در این گزارش تلویحاً به نفوذ 
انگلیسی ها در منطقه اشاره می کند و معتقد است دولت به جهاتی باید بیشتر بر بلوچستان 

نظارت داشته باشد و نباید از تحوالت آن غافل بماند )فرمانفرما، 1360، ص36(.

1. بهرام میرزا پرس عباس میرزاِی نایب السلطنه 
بود. او از اولین کسانی بود که برای تحصیل 

به اروپا سفر کرده بود.
2. Sir Fredric Goldsmid
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کاستگرخان در راستای همین سیاست یعنی افزایش قدرت ایران در بلوچستان به 
منطقه اعزام شد. او سفر خود را از تهران شروع کرد و بعداز گذشت از قم، کاشان، 
اردستان، نائین، یزد، کرمان، بم و بم پور به مرزهای شرقی رسید و مجموع تجربیات خود را 
در قالب گزارشی به نام »تهران تا بلوچستان«1 جمع آوری کرد (Gasteiger, 1881). البته گویا 
کاستگرخان این گزارش را به شاه ارائه نداده و گزارشی دیگر را به شاه تقدیم کرده است؛ 
زیرا در متن گزارش مذکور نقدهای جدی، تند و بی پروایی به مدیریت قاجارها بر مناطق 
بلوچستان ذکر شده است. کاستگرخان به وضوح در انتهای کتاب ارزشمند خود، اعزامش به 
نقاط مرزهای شرقی را توضیح می دهد و علل آن را ساخت ابنیۀ دفاعی در ریگان، خاش، 
بم پور، جالق، و ایجاد کانال های آبیاری برای بهبود معیشت مردم مرزنشین و گفت وگو 
با سران قبایل و ایالت مرزی و جلب نظر آن ها و درنهایت تثبیت قدرت دولت ایران در 

.(Gasteiger, 1881, PP 47-48) مرزهای شرقی عنوان می کند
همان طورکه ذکر شد، یکی از وظایف کاستگرخان طرح ایجاد کانال های آبیاری و 
ارائۀ گزارشی از وضعیت موجود منابع آبی بوده است. به او دستور داده شده بود تا از 
منابع آبی و سدهای رودخانه ای در شرق ایران بازدید کند و برنامه ای برای افزایش کارایی 
کشاورزی در این مناطق ارائه دهد. این مهندس اتریشی، تخصص زیادی دربارۀ منابع 
آب نداشت، ولی بارها از او برای مدیریت منابع آب استفاده شد. برای نمونه او به دستور 
شاه مأمور شده بود تا به همراه مخبرالدوله، آب رودخانۀ شاه رود را به جلگۀ قزوین انتقال 
دهد. هم چنین بار دیگر به او و امین السلطان وظیفۀ ساخت سیل برگردان بر روی یکی از 
رودخانه های تهران محول شده بود )اعتمادالسلطنه، 1371، صص 175 و 262(. در سفر 
بلوچستان، کاستگرخان طبق وظایف محوله، طرح هایی را برای آب رسانی و ایجاد سدهای 
خاکی ارائه کرد؛ هرچند بسیاری از طرح های او هیچ گاه عملیاتی نشد و همین امر بعداً 
انتقاد مردم و حتی حاکمان محلی را سبب شد. ساخت سد در فهرج کرمان، یکی از این 
طرح ها بود که سیزده سال بعد عبدالحسین میرزا فرمانفرما در سفر خود به منطقه از طرح 

خوب کاستگرخان یاد کرد و در کتابش نوشت:
»و نمی دانم دوازده سیزده سال قبل که گاستگرخاِن ]کاستگرخاِن[ مهندس باشی به این 
نقطه مأموریت پیدا کرده و مخارج بستن بند را معین و بازدید نموده است، به چه مالحظه، 
اولیای دولت قاهره، در بستن بند مزبور اقدام نکرده و خرجی مرحمت نشده است و از این 

فایدۀ حالی و مآلی صرف نظر فرموده اند« )فرمانفرما، 1382، ص133(.
یکی دیگر از وظایفی که در سفر بلوچستان برعهدۀ کاستگرخان گذاشته شده بود، 
بازدید از وضعیت قالع نظامی و دفاعی و میزان برآورد بازسازی آن ها و ساخت قالع  1. Von Teheran nach Belutschistan
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جدید و مستحکم تر بود. او طرح هایی را برای ساخت ساخلوی نظامی و قورخانه در 
بم پور، استحکام بخشی به قلعۀ پورا1 و افزایش میزان بازدارندگی قالع مرزی ارائه داد. 
در این سفر بودجه ای مستقل برای کارهای اجرایی در اختیار کاستگرخان گذاشته نشده 
بود و هزینۀ سفر را به صورت جداگانه در طول مسیر برای او حواله می کردند )ساکما، 
آلبوم بیوتات، آلبوم 543، شناسۀ سند 295/7976، برگ 176( حتی او چندین بار با ارسال 
تلگراف و نامه هایی، حقوق خود و خدمۀ دراختیارش را خواستار شد که این موضوع 
باعث شد سفارت اتریش در تهران در این کار مداخله کند. سفارت اتریش با ارسال 
مجموعه نامه هایی به وزارت امور خارجۀ ایران، رسیدگی به حقوق کاستگرخان را خواستار 
شد و بر این نکته تأکید کرد که آیا حقوق کاستگرخان جزء بودجۀ مأموران اتریشی شاغل 
در ایران محاسبه می شود و یا به صورت مستقل پرداخت می شود؟ )استادوخ، 1298ق، 
کارتن 25، شماره سند 311؛ فهرست اسناد مکمل قاجاریه، کارتن 107، شماره سند 61-65؛ 
ج107، برگ 412؛ کارتن 33، شماره سند 391، ج33، برگ 180؛ کارتن 114، شماره سند 
130، ج114، برگ 23(. بعضی از این قالع بعداً به دستور دولت و زین العابدین سرتیپ 

طرح ریزی و ساخته شدند )فرمانفرما، 1382، ص195(.

7. توسعۀ راه شوسۀ مشهد به قوچان
آخرین راه شوسه ای که کاستگرخان در آن نقش فعال داشت، راه قوچان به مشهد بود. 
دولت روسیه فعاالنه راه آهن خود را در آسیای میانه ایجاد کرده و راه های شوسه را تا 
عشق آباد گسترش داده بود. روس ها به ایران فشار وارد می کردند که از مرز عشق آباد و 
ازطریق قوچان، راهی شوسه به مشهد ایجاد کند تا بدین ترتیب قلب خراسان با سرزمین های 
تحت سلطۀ روسیه ارتباط برقرار کند. ایرانی ها به ایجاد چنین راهی عالقه ای نداشتند؛ چون 
آن را زمینۀ نفوذ اقتصادی و امنیتی روسیه در خراسان می دانستند و سال ها دربرابر خواستۀ 
روس ها مقاومت می کردند )کرزن، 1362، ج1، ص140(. تجار مشهد در وضعیت سخت 
اقتصادی به سر می بردند. بحران های مختلف مالی به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده بود و 
تجار برای بهبود وضعیت خود خواهان ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه روسیه برای 
صدور کاالهای خود بودند. با سفر ناصرالدین شاه به خراسان در سال 1300ق/ 1883م 
نمایندگان تجار خراسان با شاه دیدار کردند و بر ساخت جاده ای تأکید کردند که مشهد 
را از بن بست اقتصادی خارج کند. ناصرالدین شاه بعداز بازگشت به تهران، با ساخت 
جاده بین مشهد و قوچان و باج گیران موافقت کرد و کاستگرخان را برای اجرای عملیات 

1.  ایران شهر کنونیراه سازی به مشهد اعزام کرد )رضاقلی میرزا و سرابی، 1373، ص732(.
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کاستگرخان به مشهد رفت؛ ولی چالش های او با محمدتقی میرزا رکن الدوله حاکم 
خراسان از همان روز اول آغاز شد. رکن الدوله با سپه ساالر رابطۀ سردی داشت؛ زیرا 
زمانی او را از مسئولیت هایش عزل کرده بود؛ بنابراین طبیعی به نظر می رسید رکن الدوله با 
کاستگرخان که سپه ساالر او را استخدام کرده بود و به کارهای مهمی گماشته بود همکاری 
نداشته باشد. بعداز بررسی های اولیه از شاه خواسته شد تا این راه از مشهد به سمت قوچان 
شروع شود؛ زیرا باعث می شد گندم راحت تر از روستاهای اطراف به مشهد انتقال داده 
شود و این امر در مواقع قحطی به مشهد کمک شایانی می کرد )ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم 
586، شماره سند 295/7884، برگ 171(. با این ایده موافقت شد و گروه مهندسی به 
سرپرسی کاستگرخان در سال 1305ق/1888م شوسه کردن راه مشهد به قوچان را با حدود 
500 کارگر، نجار، بنا، تحویل دار و مهندس آغاز کردند. محمدحسین میرزا مهندس دوست 
صمیمی کاستگرخان در ساخت این راه، کاستگرخان را همراهی می کرد. محمدحسین میرزا 
قباًل در بازسازی محلۀ سنگلج و محلۀ بازار تهران و راه سازی در منطقۀ آذربایجان تجربۀ 
خوبی به دست آورده بود. کاستگرخان از او حمایت می کرد و حتی با نوشتن نامه به شاه 
حفظ این مهندس جوان و افزایش درجه و حقوق او را خواستار شد )ساکما، شناسۀ سند 
296/19290، برگ 1-8( ازطرف دیگر رکن الدوله ازجانب خود فردی به نام زین العابدیِن 
مهندس را بر سر پروژه گماشته و از او خواسته بود به صورت روزانه تلگراف هایی را از 
پیشرفت طرح به تهران ارسال کند. زین العابدین نیز از تعداد کارگران، پیشرفت پروژه، منابع 
مالی، چالش های موجود، خرید چاه ها و خانه های در مسیر جاده، گزارش هایی به تهران 
ارسال می کرد که اسنادی ارزشمند برای مبحث حاضر به شمار می روند. ازمیان این اسناد 
اطالعات جالبی به دست می آید و می توان اتفاقاتی را که به توقف این پروژه منجر شد، 

بررسی و نقد کرد )ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم 548، برگ 40، 54، 90، 96، 258(.
گروه مهندسی، راه سازی را از »دروازۀ باالخیابان« مشهد شروع کردند و فرسخ فرسخ 
مصالح آماده کردند و چادر زدند؛ ولی از همان روزهای اول، چالش های مالی طرح و 
درگیری های متعدد با حاکم خراسان وضعیت را برای کاستگرخان دشوار کرد. او بارها با 
دید انتقادی به ناصرالدین شاه نامه نوشت و خواستار این شد که بودجه مستقیماً در اختیار 
او قرار بگیرد تا بتواند برای آن برنامه ریزی کند؛ ولی مخارج راه برای حاکم خراسان و 
نمایندۀ او مهندس زین العابدین حواله می شد. کاستگرخان بودجۀ تخصیص یافته برای اتمام 
این راه را ناکافی می دانست و معتقد بود با این بودجه، جاده ای باکیفیت ساخته نخواهد 
شد )ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم 543، 295/7976، برگ 176؛ ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم 

631، 295/7976، برگ 4(.

مهدی  وزینی افضل



129
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت چهارم، زمستان 1399، شامرۀ پیاپی 120

کاستگرخان هم چنین بارها به دخالت حاکم خراسان در امور راه سازی اعتراض کرد 
و خواهان اختیارات تام و کوتاه کردن اختیارات رکن الدوله شد. او برای اثبات جایگاهش، 
بر پیشینۀ بیست وهشت سالۀ خود در دولت ایران تأکید می کرد. رکن الدوله نیز با نامه نگاری 
با صدراعظم میرزاعلی اصغر امین السلطان سعی داشت تا نامه نگاری های کاستگرخان را 
خنثی کند. او تمام تالش خود را برای سلب مسئولیت از کاستگرخان و واگذاری مسئولیت 
به ملک التجار مشهد انجام می داد )ساکما، آلبوم بیوتات، آلبوم شمارۀ 2/548، شناسۀ سند 
295/7797، برگ 136(. اقدامات رکن الدوله موفقیت آمیز بود و کاستگرخان از راه سازی 
قوچان کنار گذاشته شد و ادامۀ روند کار به ملک التجار واگذار شد. درنهایت ساخت این 
راه متوقف شد و راه شوسۀ مشهد به قوچان بعداز گذشت دو سال هیچ گاه به مرحلۀ نهایی 
خود نرسید. کاستگر در تمام این دوران به شدت از اوضاع پیش آمده ناراحت بود و در 
نامه ای به خانوادۀ خود متذکر شد ایرانی ها او را به فساد مالی متهم و ضرب وشتم کرده اند 
(Slaby, 1982, P195). بعداز این تجربۀ ناموفق، کاستگرخان ایران را ترک کرد و دو سال بعد 

در لوزان سوئیس درگذشت.

8. نتیجه
کاستگرخان را می توان پایه گذار نظام مهندسی راه در ایران دانست. او با تجربه ای که در 
اتریش کسب کرده بود، در ساخت اولین راه های شوسه در منطقۀ کرمانشاه، مازندران 
و مشهد نقش آفرینی کرد و در نقش مشاور نظامی و فنی، به مدت حدود سی سال در 
ایران فعالیت کرد. دوران اصالحات در ایران دورۀ قاجار، با استخدام معلمان و مستشاران 
اروپایی با هدف توسعۀ زیرساخت های فکری، آموزشی، صنعتی و فرهنگی همراه بود و 
در این امر امیرکبیر و میرزاحسین خان سپه ساالر قدم هایی بسیار جدی برداشتند. حضور 
کاستگرخان در ایران، حاصل این نگاه روبه جلو و اندیش مندانه بود. کاستگر و مستشاران 
دیگر با بررسی راه های ایران، مبانی فکری ای را تدوین و انتقال دادند که سال ها به عنوان 
رکن اصلی سیاست های راه سازی در ایران اعمال و اجرا شد. برای نمونه راه آهن حرم 
عبدالعظیم، حاصل پیشنهاد و نقشه های کاستگرخان بود، نه بواتال فرانسوی و شرکت 
بلژیکی؛ و حتی راه آهنی که بعداً در دورۀ رضاشاه هم ساخته شد، به شدت از تفکر افرادی 
مانند کاستگر و برونیار و دیگران متأثر بوده است. کیفیت جاده هایی که کاستگرخان در ایران 
ساخت قطعاً با نمونه های اروپایی قابل مقایسه نبود؛ ولی این نکته را باید درنظر داشت که 
ساختار استبدادی و رانتیر دولت قاجار قرار نبود با تالش تک مهندسانی از غرب کاًل متحول 
شود. جادۀ مازندران وقتی به راه افتاد، حجم تجارت کاال بین تهران و شمال را افزایش داد؛ 
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ولی به علت عدم رسیدگی و توقف پروژه های مشابه، عماًل کارکرد خود را ازدست داد. 
این مشکل بر تمام پروژه هایی که کاستگرخان و همنوعانش در ایران انجام دادند حاکم 
بود. موضوع مالی پروژه ها بسیار مهم بود. دولت قاجار میراث دار اقتصادی فروپاشیده و 
سنتی بود که بر محوریت گمرک و مالیات استوار بود. این نوع اقتصاد جوابگوی طرح های 
صنعتی در ابعاد بزرگ نبود؛ درضمن همین اقتصاد کوچک نیز در طول زمان با بوروکراسی 
ناکارآمد و فاسد، قحطی های پی درپی و تسلط کاالهای خارجی بر بازار ایران فرو پاشیده 
بود. در چنین فضای مالی و ناکارآمدی سیاسی -که بارها کاستگرخان در نامه های خود با 

آن ها اشاره کرده است- پیشبرد طرح های صنعتی بزرگ امکان پذیر نبود.

منابع
سازمان اسناد وزارت امور خارجه )استادوخ(:

1277ق، کارتن 9، پروندۀ 1، شماره سند 4: »سواد قرارنامۀ استخدام مهندس اتریشی به نام آلبرت کاستگر 
برای خدمت در نظام«.

1277ق، کارتن 9، پروندۀ 9، شماره سند 4: »قرارنامۀ استخدام مهندس البر قصه قر )کاستیگر( اتریشی 
ازسوی دولت ایران )فرستنده میرزاسعیدخان مؤتمن الملک(«.

1281ق، کارتن 11، پروندۀ 6، شماره سند 1 و 2: »امتیازنامۀ راه شوسه از تبریز به کنار ارس برای تردد عرابه 
و کالسکه«.

1284ق، کارتن 12، پروندۀ 1-9، شماره سند 22: »توضیح درمورد ساواالن خان«.
1286ق، کارتن 13، پروندۀ 28، شماره سند 6: »قرارداد استخدام آلبرت کاستیگر به عنوان مهندس تلگراف 
در وزارت جنگ ایران و تضمین پرداخت حقوق وی ازسوی کامران میرزا نایب السلطنه )سند به زبان 

فرانسه(«.
1289ق، کارتن 14، پروندۀ 1، شماره سند 7: »نامه ای راجع به تأسیس بانک و راه آهن و تالش های ملکم خان 

در انعقاد این قرارداد و رضایت مندی از ساواالن خان«.
1294ق، کارتن 15، پروندۀ 33، شماره سند 16-19: »سواد قرارنامه میان حسین خان سپه ساالر و کاستگرخان 

سرتیپ، برای استخدام در وزارت جنگ«.
1296ق، کارتن 16، پروندۀ 16، شماره سند 14: »قرارنامۀ استخدام کاستگر به عنوان مهندس در وزارت امور 

خارجه در 5 ماده«.
1298ق، کارتن 25، شماره سند 311: »وضعیت پرداخت حقوق ماموران اتریشی در ایران«.

1312ق، کارتن 25، پروندۀ 6، شماره سند 1-6: »انعقاد قرارداد راه شوسه از دارالخالفه الی خانقین مابین 
دولت ایران و مسیو فلیکس مورال، تبعۀ آلمان«.
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فهرست اسناد مکمل قاجاریه:

کارتن 33، شماره سند 391، بدون تاریخ، ج33، ص180.
کارتن 107، شماره سند 61-65؛ بدون تاریخ، ج107، ص412.

کارتن 114، شماره سند 130، بدون تاریخ، ج114، ص23.

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکام(

آلبوم بیوتات:

آلبوم بیوتات، آلبوم 586، شماره سند 295/7884، برگ 171: »گزارش تسطیح راه شوسۀ مشهد به قوچان«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 543، شناسۀ سند 295/7976، برگ 13: »درخواست کاستگرخان از ناصرالدین شاه جهت 

سپردن تمام اختیارات راه سازی قوچان به مشهد به او«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 543، شناسۀ سند 295/7976، برگ 16: »راپورت زین العابدین به امین السلطان صدراعظم 

بابت شروع کار راه شوسۀ مشهد به قوچان و حقوق مهندسین«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 543، شناسۀ سند 295/7976، برگ 176: »نامۀ کاستگرخان از مشهد به ناصرالدین شاه 

درجهت حمایل و ترفیع و غیره«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 548، برگ 40، 54، 90، 96، 258: »گزارش میرزازین العابدین مهندس به رکن الدوله، 

حاکم خراسان راجع به پیشرفت راه شوسۀ مشهد به قوچان«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 631، شناسۀ سند 295/7976، برگ 4: »نامۀ کاستگرخان از مشهد به ناصرالدین شاه و 

گالیه از شرایط موجود«.
آلبوم بیوتات، آلبوم شمارۀ 232/1508، 232/1512، 232/1513: برگ 1-6: »حوالجات امین السلطان به 

راه سازی«.
آلبوم بیوتات، آلبوم شمارۀ 2/548، شماره سند 295/7797، برگ 136: »واگذاری امتیاز شوسۀ راه قوچان 

به ملک التجار«.
آلبوم بیوتات، آلبوم 2/543، شناسۀ سند 295/7809، برگ 13: »نوشتجات صاحب منصبان دورۀ ناصری«.

ساکما، شناسۀ سند 295/797، برگ 1: »دست خط ناصرالدین شاه به شرکت وزیر امور خارجه در پروژۀ 
ساخت راه آهن طهران به حرم عبدالعظیم«.

ساکما، شناسۀ سند 295/7993، برگ 201: »نامۀ کاستکرخان مهندس باشی و سرتیپ اول دولت علیّۀ ایران 
به ناصرالدین شاه«.

انتصاب  درخصوص  کامران میرزا  نایب السلطنه  »احکام   :8-1 برگ   ،296/19290 سند  شناسۀ  ساکما، 
محمدحسین میرزا مهندس«.
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نسخه های خطی

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1307ق(. قانون تسهیل ساختن طرق و شوارع. کتاب خانۀ آستان قدس 
رضوی مشهد، شماره بازیابی 4380، شمارۀ مدرک 597 الف 625/7.

اعطای امتیاز حقوق به بارون رویترز در تأسیس کمپانی ایران و انگلیس به جهت راه آهن. کتاب خانۀ ملی 
ایران، شماره بازیابی 32496-5، برگ 223-211.

دونرمان، بارون. )1296ق(. تاریخ راه آهن. )میرزا هارتون، مترجم(. کتاب خانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
کد دستیابی 41-ب.

کاستگرخان و کریم خان، مترجمان؛ میرزا هدایت اهلل منشی نظام، کاتب. )1296ق(. قانون مشق نظامی. چاپ 
سنگی. طهران: بی نا.

منابع مطالعاتی

کتاب

آدمیت، فریدون. )1351(. اندیشۀ ترقی و حکومت قانون عصر سپه ساالر. تهران: خوارزمی.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1367(. تاریخ منتظم ناصری. )ج3(. )محمداسماعیل رضوانی، مصحح و 

حاشیه نویس(. تهران: دنیای کتاب.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1371(. روزنامۀ خاطرات. )ایرج افشار، کوشش گر(. تهران: امیرکبیر.

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. )1374(. چهل سال تاریخ ایران در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه: تعلیقات 
حسین محبوبی اردکانی بر المآثر و آالثار. )ج1(. )ایرج افشار، کوشش گر(. تهران: اساطیر.

برادفورد، مارتین. )1368(. تاریخ روابط ایران و آلمان. )پیمان آزاد و علی امید، مترجمان(. تهران: مؤسسۀ 
پیک ترجمه و نشر.

بروگش، هینریش. )1367(. سفری به دربار سلطان صاحب قران. )ج2(. )محمدحسین کردبچه، مترجم(. 
تهران: اطالعات.

ترکمان، اسکندربیک. )1377(. تاریخ عالم آرای عباسی. )ج3(. )محمداسماعیل رضوانی، مصحح(. تهران: 
دنیای کتاب.

حاج سیاح، علی بن محمدرضا. )1346(. خاطرات حاج سیاح یا دورۀ خوف و وحشت. )حمید سیاح، 
کوشش گر؛ سیف اهلل گلکار، مصحح(. تهران: انتشارت ابن سینا.

رضاقلی میرزا قاجار؛ سرابی، حسین بن عبداهلل. )1373(. سفرنامۀ رضاقلی میرزا نایب االیاله. )اصغر فرمانفرمایی 
قاجار، مصحح(. تهران: اساطیر.

سرنا، کارال. )1362(. سفرنامۀ مادام کارال سرنا: آدم ها و آیین ها در ایران. )علی اصغر سعیدی، مترجم(. 
اصفهان: کتاب فروشی زوار.
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عین السلطنه، قهرمان میرزا سالور. )1374(. روزنامۀ خاطرات عین السلطنه. )ج1(. )مسعود سالور و ایرج 
افشار، کوشش گران(. تهران: اساطیر.

فرمانفرما، عبدالحسین میرزا. )1382(. مسافرت نامۀ کرمان و بلوچستان. )ایرج افشار، کوشش گر(. تهران: 
اساطیر.

فرمانفرما، فیروزمیرزا. )1360(. سفرنامۀ کرمان و بلوچستان. )منصوره اتحادیه و سعاد پیرا، مصححان(. 
تهران: نشر تاریخ ایران.

کرزن، جرج. )1362(. ایران و قضیۀ ایران. )ج1(. )وحید مازندرانی، مترجم(. تهران: انتشارات علمی وفرهنگی.
میرزامهدی خان  زندگی نامۀ  ممتحن الدوله:  خاطرات   .)1362( میرزامهدی خان.  شقاقی،  ممتحن الدولۀ 

ممتحن الدولۀ شقاقی. )حسین قلی خانشقاقی، کوشش گر(. تهران: امیرکبیر.
ناصرالدین شاه. )1372(. شهریار جاده ها: سفرنامۀ ناصرالدین شاه به عتبات. )محمدرضا عباسی و پرویز 

بدیعی، مصححان(. تهران: انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.
ناصرالدین شاه. )1379(. روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه در سفر دوم فرنگستان. )فاطمه قاضیها، مصحح(. 

تهران: انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.
ناصرالدین شاه. )1381(. سفرهای ناصرالدین شاه به قم؛ )1266- 1309ق(. )فاطمه قاضیها، کوشش گر(. 

تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
ویلس، چارلز جیمس. )1363(. تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه. )سیدعبداهلل، مترجم؛ جمشید 

دودانگه و مهرداد نیک نام، کوشش گران(. تهران: زرین.
هاشمیان، احمد )ایرج(. )1379(. تحوالت فرهنگی ایران در دورۀ قاجاریه و مدرسۀ دارالفنون. تهران: 

مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب.

مقاله

دهقان، منوچهر. )مهر و آبان 1348(. »نظام ناصری«. بررسی های تاریخی، شمارۀ 22، صص 150-147.
تا  شهرستانک  از  سال 1259 شمسی  در  مالمحمد  »گزارش  )تابستان 1388(.  کوروش.  نوروزمرادی، 

کالردشت و کجور«. پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال دوم، شمارۀ 4، صص 502-477.
وزین افضل، مهدی؛ نورائی، مرتضی؛ جعفری، علی اکبر. )1395(. »سیاست ها و چالش های ناصرالدین شاه 
در توسعۀ راه مازندران«. فصل نامۀ پژوهش های تاریخی ایران و اسالم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

دورۀ 10، شمارۀ 19، صص 260-235.

منابع التین

Gasteiger, Albert Joseph. (1863). ”Rundreise durch die nördlichen Provinzen Persiens“. 
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Gasteiger, Felix. (1949). General Gasteiger-Khan: Ein Tiroler in Persien. Schlern 

Schriften 66. Innsbruck.

Pohanka, Reinhard; Thurner, Ingrid. (1988). Der Khan aus Tirol: Albert Joseph 

Gasteiger, Freiherr von Ravenstein und Kobach, Diplomat, Ingenieur und 

Forschungsreisender am persischen Hof (1823-1890). Wien.

Personalstand des Ferdinandeums. (1886/7). Allerhöchster Proteetor: Seine apostolis-

che Majestat der Kaiser Franz Josef. Protector-stellvertreter: se. Kaiserl. Hoheit 

Carl Ludwig, Erzherzog von Oesterreich. U. S. W.

Praxmarer, Hieronymus. (2013). Albert Gasteiger Khan (1823-1890): Reisebriefe aus 

Persien nach Tirol, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck.

Slaby, Helmut. (1982). ”Bindenschild und Sonnenloẅe: Die Geschichte der 

österreichisch-iranischen Beziehungen bis zur Gegenwart“. in: I. Slawinski and 

J. P. Strelka (Hrsg): Viribus Unitis, Bern etc. S. pp 337-350.

English Translation of References 

Documents

Sāzmān-e Asnād-e Vezārat-e Omur-e Xārejeh (Ostādox) (Department of Diplomatic 

Documents and History of the Ministry of Foreign Affairs):

1277 AH / 1860 AD, Box 9, Folder 1, Document number 4: “Savād-e qarār-nāme-ye 

estexdām-e mohandes-e Otriši be nām-e Ālbert Kāsteger barāye xedmat dar 

nezām” (The transcript of the employment contract of the Austrian engineer Al-

bert Gasteiger to serve in the regime).

1277 AH / 1860 AD, Box 9, Folder 9, Document number 4:“Qarār-nāme-ye estexdām-e 

mohandes Ālber Qeseqer (Kāstiger-e) Otriši az su-ye dowlat-e Irān” (The em-

ployment contract of the Austrian engineer Alber Gasteigerby the Iranian govern-

ment). Sent by Mirza Saeed Khan Mo’tamen Al-Molk.

1281 AH / 1864 AD, Box 11, Folder 6, Document number 1 & 2: “Emtiāz-nāme-ye 

rāh-e šuseaz Tabriz be kenār-e Aras barāye taraddod-e ‘arrābeh va kāleskeh” 
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(The concession contract of high roads from Tabriz to Aras sides for cart and 

carriage traffic).

1284 AH / 1867 AD, Box 12, Folder 1-9, Document number 22: “Towzih dar mored-e 

SāvālānXān” (Explanation about Savalan Khan).

1286 AH / 1869 AD, Box 13, Folder 28, Document number 6:“Qarārdād-e estexdām-e 

Ālbert Kāstiger be ‘onvān-e mohandes-e telegrāf dar vezārat-e jang-e Irān va 

tazmin-e pardāxt-e hoquq-e vey azsu-ye KāmrānMirzā Nāyeb-os-Saltaneh” 

(Le contrat de travail d’Albert Gasteiger entantqu’ingénieur télégraphique au 

ministère de la Guerre d’Iran et garantissant le paiement de son salaire par Kam-

ran Mirza Nayeb Al-Saltaneh) [The employment contract of Albert Gasteigeras a 

telegraph engineer in the Ministry of War of Iran and guaranteeing the payment 

of his salary by Kamran Mirza Nayeb Al-Saltaneh], (Document is in French lan-

guage). 

1289 AH / 1872 AD, Box 14, Folder 1, Document number 7:“Nāme-eerāje’ be ta’sis-e 

bānk va rāh-āhan va talāš-hā-ye Malkom Xān daren’eqād-e in qarārdād va 

rezāyatmandi az SāvālānXān” (A letter regarding the establishment of the bank 

and the railway and the efforts of Malkum Khan in concluding this contract and 

the satisfaction of Savalan Khan).

1294 AH / 1877 AD, Box 15, Folder 33, Document number 16-19:“Savād-e qarār-

nāmeh miān-e HoseinXān-e Sepah-sālār va Kāsteger Xān-e Sartip, barāye 

estexdām dar vezārat-e jang” (The transcript of the contract between Hossein 

Khan Sepahsalar and generalGasteigerKhan, for employment in the Ministry of 

War).

1296 AH / 1879 AD, Box 16, Folder 16, Document number 14:“Qarār-nāme-ye 

estexdām-e Kāsteger be ‘onvān-e mohandes dar vezārat-e omur-e xārejeh dar 

panj māddeh” (Gasteiger’semployment contract as an engineer in the Ministry 

of Foreign Affairs in 5 articles).

1298 AH / 1881 AD, Box 25, Document number 311:“Vazi’eeyat-e pardāxt-e hoquq-

q ma’murān-e Otriši dar Irān” (Payment status of Austrian agents in Iran).
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1312 AH / 1894 AD, Box 25, Folder 6, Document number 1-6:“En’eqād-e qarārdād-e 

rāh-e šuseaz dār-ol-xelāfeh elā xānaqin mābein-e dowlat-e Irān va musiyu 

Feliks Morāl, taba’e-ye Ālmān” (Concluding the high road contract from the 

capital to Khanaqin between the Government of Iran and Monsieur Felix Moral, 

a German citizen).

List of Qajar complementary documents:

  Box 33, Document number 391, (n. d.), vol. 33, p. 180.

  Box 107, Document number 61-65, (n. d.), vol. 107, p. 412.

  Box 114, Document number 130, (n. d.), vol. 114, p. 23.[Persian]

Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān (Sākmā) (National Library and Ar-

chives Organization of Iran): 

Ālbom-e Boyutā (The album of royal court administrative buildings):

Ālbom-e Boyutāt (The album of royal court administrative buildings), album 586, 

document number 295/7884, p. 171: “Gozāreš-e tastih-e rāh-e šuse-ye Mašhad 

be Qučān” (The report of the leveling of the high road from Mashhad to Qu-

chan).

Ālbom-e Boyutāt (The album of royal court administrative buildings), album 543, 

document number 295/7976, p. 13: “Darxāst-e Kāsteger Xān az Nāser-ed-Din 

Šāhjahat-e sepordan-e tamām-e extiārāt-e rāh-sāzi-ye Qučān be Mašhad 

beou” (GasteigerKhan’s request to Nasser al-Din Shah to entrust him with all the 

authority to build the Quchan-Mashhad high road).

Ābom-e Boyutāt (The album of royal court administrative buildings), album 543, 

document number 295/7976, p. 16: “Rāport-e Zeyn-ol-‘Ābedin be Amin-os-
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