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Abstract 

This article aims at providing an explanation for some aspects of the problem of 

development in Qajar Iran. It's Focus in on Pīrbâzâr, a famous village in Northern 

Province of Guilân, which hosted a growing volume of Russian-Iranian trade in late 

Qajar period and changed to be an important harbor up to the Russian Revolution. As a 

matter of fact, Russian development of Transcaucasian railway along with the launching 

a modernized shipment in the Caspian Sea in the second half of 19th century were the 

main causes behind an unprecedented growth of Iran-Russian trade. Meanwhile, lack of 

any modern infrastructure which linked Anzalī to Rasht, provided the opportunity for 

Pīrbâzâr to appear as the main harbor in this situation. Based on first hand sources as 

well as archival material and applying a descriptive-explanative approach, it seeks to 

explain how Russian-Iranian marine trade affected the traditional pattern of 

transportation in Guilân and what causes prevented Pīrbâzâr to become a modernized 
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harbor. This study may help us to attain a better understanding of the multidimensional 

problem of "development" in late Qajar Iran. 

Keywords: Guilân, marine trade, Pīrbâzâr, railway, Russia. 
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  موانع توسعه اقتصاد تجاري دريامحور در ايران دوره قاجاريه:
  نمونه بندر پيربازار
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  چكيده
كوشيم تا ضمن تمركز بر يك نمونه معين، ابعـادي از مسـئله توسـعه در ايـران      در اين مقاله مي

مثابه موضوع محـوري پـژوهش، يـك آبـادي      روزگار قاجاريه را واكاوي كنيم. بندر پيربازار، به
كوچك در شمال مرداب انزلي بود كه اهميت آن از اواخر دوره صفوي به بعد افـزايش يافـت.   

در مرتبه نخست، مديون موقعيت جغرافيايي مساعد اين آبادي در ميانه بندر انزلي و  اين اهميت
آورد. از  رشت، و امكاني بود كه در نبود راه زميني مناسب، براي اتصال با درياي خزر فراهم مي

اواخر دوره قاجاريه، رونق روزافزون تجارت دريامحور ايـران و روسـيه و همزمـان، گشـايش     
وجوش تبديل كـرد. همـين عوامـل     قفقاز، بندر پيربازار را به يك كانون پرجنب ايآهن ماور راه

اي فراهم كرد تا بندر مذكور، در يك مقطع گذرا، روندي از توسعه را تجربه كند. پرسشي  زمينه
روي ايـن   كه در كانون پژوهش حاضر قرار دارد، ناظر بر واكاوي زمينه، كيفيـت و موانـع پـيش   

توانـد بـراي رسـيدن بـه درك      ست. بررسي دقيق و مسـتند ايـن نمونـه، مـي    تجربه از توسعه ا
تري از سرشت توسعه در ايران دوره قاجاريه كارآمد باشد. به اين منظور، رونـد تـاريخي    ژرف
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ظهور پيربازار در قامت يك لنگرگاه مهم در گيالن، الگوي توسعه و افول ايـن بنـدر و عوامـل    
هاي دست اول بررسـي شـده اسـت.     اسناد آرشيوي و گزارش ساز اين تحوالت بر مبناي زمينه

تبييني است و روش آن، واكاوي مسئله در چهارچوب كـالن زمينـه   - رويكرد پژوهش توصيفي
تاريخي مبتني بر شواهد تجربي و با تمركز بر يك نمونه خُرد اسـت. بـه ايـن منظـور، عوامـل      

تاريخي متناسب با موضـوع واكـاوي    جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي به موازات هم و در بستر
ويژه مقوله توسعه در ايران اين روزگار و دشواري   شده است. نتيجه پژوهش حاكي از پيچيدگي

 هاي تعميمي در اين زمينه است. دستيابي به استنباط

  پيربازار، تجارت دريامحور، توسعه، روسيه، گيالن. ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

در منتهااليه شمالي تاالب انزلي است كـه در دوره ناصـري و اواخـر     پيربازار يك آبادي قديمي
دوره قاجاريه پذيراي يك جريان تجـاري پـرحجم و فزاينـده از روسـيه و دريـاي خـزر بـود.        

مساعدي فراهم آورد تا اين آبادي براي يـك دوره كوتـاه بـه يكـي از       اي از عوامل، زمينه رشته
كشور تبديل گردد. اهميـت پيربـازار بـه مـوازات افـزايش      محوري ايران در شمال   هاي لنگرگاه

حجم تجارت دريايي ايران و روسيه و نيز، رونق مسافرت از مسير درياي خزر و قفقاز، افزايش 
هايي در قالب ايجاد تأسيسات  گذاري يافت به نحوي كه در سالهاي پاياني دوره قاجاريه سرمايه

كاران داخلي و  آهن و غيره توسط مقاطعه سافرخانه، راهبندرگاهي مانند ساختمان گمرك، انبار، م
خارجي در آن صورت پذيرفت. با اين حال، پيربازار رونق ماندگاري نداشـت و پـس از چنـد    
دهه رشد و شكوفايي شتابناك، در نشيب افول و زوال افتاد. با تأسيس دولت پهلوي و تحوالت 

شد و روزگار رونق آن نيز بـه فراموشـي سـپرده    پس از انقالب اكتبر، پيربازار به تدريج متروك 
توان پيش كشيد كه چه عواملي زمينه اين پديـده را فـراهم آورد و    شد. اكنون اين پرسش را مي

توان از رهگذر بررسي تحوالت پيربازار در اين دوره زماني مذكور به دركـي از سرشـت    آيا مي
رسد واكاوي دقيق  دست يافت؟ به نظر ميدر دوره قاجاريه و موانع فراروي آن » توسعه«تجربه 

روند رشد و افول پيربازار به مثابه يك لنگرگاه تجاري مهم در گيالن دوره قاجاريه در پيوند بـا  
تراز مقوله توسـعه در ايـران    اقتصاد تجاري دريامحور ايران و روسيه بتواند ما را به فهمي ژرف

  شود.ن هاي دولت در قبال آن رهنمو اين روزگار و سياست
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  پيشينه پژوهش 1.1
رغم اهميت پيربازار و جايگاه ممتاز آن در حيات تجاري ايران عصر قاجاريه، هـيچ پـژوهش    به

وار كه سرشـت   مندي درباره آن صورت نگرفته است. به جز چند تحقيق ديباچه جدي و مسئله
ميانـه مسـائل و   دهـد كـه در    هاي مرتبط با آن را مقاالتي تشكيل مي محلي دارد، عمده پژوهش

هايي كه موضـوع   اند. يكي از نمونه موضوعات ديگر به اين مكان و تاريخچه آن نيز اشاره داشته
) كه 140- 93: 1385بيگي ( مفصلي است از كاظم  آن اندك سنخيتي با پژوهش حاضر دارد مقاله

ه اسـت. در  در آن به مسئله ساخت راه شوسه در گيالن و واكنش مردم اين زادبوم به آن پرداخت
هايي نيز به پيربـازار و سـهم آن    اين پژوهش كه بر اسناد و مدارك دست اول مبتني است، اشاره

در ارتباطات تجاري ايران و روسيه آمده است. غالمي كفترودي نيز چند پژوهش درباره پيشينه 
اي  لي غيرحرفهنگاري مح توان آنها را در ژانر تاريخ تاريخي پيربازار به انجام رسانده است كه مي

ها بيشتر بر موقعيت جغرافيايي و حيات طبيعي پيربازار  دسته سومي از پژوهش 1بندي كرد. طبقه
اند كـه بـا موضـوع ايـن پـژوهش       محيطي يا گردشگري تمركز جسته در پيوند با مسائل زيست

بـازار و  شود، پير اي انجام مي رشته نسبتي ندارند. در پژوهش حاضر كه با رويكرد مطالعات ميان
تر قرار گرفته است. هدف آن است كه  تجربه تاريخي توسعه در آن، در كانون يك مسئله وسيع

از رهگذر واكاوي اين تجربه در پيوند با اقتصاد تجـاري دريـامحور گـيالن، ابعـادي از مسـئله      
  توسعه در ايران دوره قاجاريه تحليل و زوايايي از اين مسئله غامض روشن شود.

  
  وسعه در ايران قاجاريمسئله ت. 2

مسئله توسعه در ايران و موانع آن همواره پرسشي جدي فراروي انديشـمندان، پژوهشـگران و   
توان به دوره قاجاريه  پردازان حوزه علوم انساني بوده است. پيشينه ظهور اين مسئله را مي نظريه

بـه دركـي از   » راقيـه ممالك «رساند كه ايرانيان از رهگذر تماس با روسيه و غرب يا حضور در 
افتـادگي بـه تأمـل     موقعيت كشور و جامعه خود دست يافتند و درباره عوامل انحطاط و عقـب 

ماندگي در اواخر دوره قاجاريـه و اوايـل دوره پهلـوي بـه      پرداختند. پرسش از انحطاط و عقب
هر يك  گفتمان غالب در ميان طيف متنوعي از متفكران منتقد و تجددگراي ايراني تبديل شد كه

در عـين حـال، تـأمالت     2متفاوتي به آن دادنـد.   از ايشان بسته به فهم خود از اين مسئله، پاسخ
نظري درباره تجربه توسعه در ايران با تمركز بر دوره قاجاريه كه مدنظر ماسـت، بـيش از چنـد    

ويژه  به دهه سابقه ندارد. در چند دهه اخير، طيفي از پژوهشگران و انديشوران ايراني و خارجي،
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نيـافتگي و   بنـدي مفهـوم توسـعه    شناسي و علوم سياسي، در جهت صـورت  در دو حوزه جامعه
هايي در اين زمينه روي آوردند. اغلب ايـن   واكاوي علل آن در ايران گام برداشته، به ارائه نظريه

نيافتگي، بر عوامل سياسي داخلي يا مداخله خارجي دست  پژوهشگران در توضيح عوامل توسعه
 3انـد.  هاي عام و فراگير گـرايش داشـته   نظر از تفاوت در رويكردها، به ارائه پاسخ نهاده و صرف

نگري در شواهد تاريخي هستيم.  اي شاهد بررسي مسئله از رهگذر ژرف وانگهي، در كمتر نمونه
شناسـان و در بهتـرين    ورز، دسـتاوردهاي تحقيقـي ايـران    دستمايه عمده اين پژوهشگران نظريه

  هايي بوده كه بيشتر نماينده دغدغه طيف محدودي از نخبگان جامعه است.  متون و رساله حالت،
يكي از معدود پژوهشگراني كه از اين سطح عبور كرده و كوشيده است با نگـاهي انتقـادي   

هاي غالب، ضمن واكاوي ژرف اسناد و مدارك تـاريخي دسـت اول، تبيينـي از     روايت به كالن
) است. اشرف با 1359آن در دوره قاجاريه به دست دهد، احمد اشرف ( مسئله توسعه و موانع

هايي چشمگير از  تمركز بر يك مقطع مهم از تاريخ ايران يعني روزگار مشروطه كه شاهد تالش
سوي ايرانيان براي تأسيس نهادهاي مالي، اقتصادي و صنعتي جديد بود، كوشيده است تبييني از 

ندگان اعم از داخلي و خارجي به دست دهد. اين پژوهش هـم  موانع مختلف فراروي اين كوش
به لحاظ رويكرد نظري و هم از نظر مبناي استنادي، گام بزرگي در جهت فهم و تبيـين تجربـه   

حال، نه در اين پژوهش و نـه بسـياري پژوهشـهاي     توسعه در ايران عصر قاجاريه است. با اين
ايران و روسيه، سهم اين تجارت در توسـعه   ديگر، توجه درخوري به مقوله تجارت دريامحور

ايران اين روزگار، سرشت توسعه دريامحور و موانـع سـاختاري فـراروي آن نشـده اسـت. در      
هاي اين مقطع، مسائل سياسي و اجتماعي بر محور تجربـه مشـروطه،    بخش بزرگي از پژوهش

رت محوريـت داشـته،   بر مسائل ديگر سايه انداخته و در آن دسته از پژوهشها كـه مقولـه تجـا   
خـواهي و نتـايج آن بـوده اسـت.      تمركز اصلي بر تبيين مساهمت بازرگانان در جنبش مشروطه

) در پژوهش ماندگار خود به موضوع مناسبات تجاري ايران و روسيه در ايـن  1371زاده ( كاظم
موضـوعي   گشايد. طبعاً اُفق اندازي فراگير از موضوع به روي خواننده مي و چشم  دوره پرداخته

رين و زوايـاي  هـاي زيـ   اي كه در امثال اين پژوهش مدنظر بوده، مـانع از بررسـي اليـه    گسترده
  تر موضوع است. ظريف

تري  هاي ظريف در پژوهش حاضر قصد داريم با تمركز بر يك نمونه خُرد اما معنادار، جنبه
به بندر پيربازار را نمونه از مقوله توسعه در دوره قاجاريه را نمايان كنيم. چند ويژگي معين، تجر

دهد؛ نخست اينكه بندر مذكور در كانون شريان تجاري شمال  ممتازي براي اين بررسي قرار مي
ايران قرار داشت؛ شرياني كه حجم تجارت آن سهم معيني در تحميـل اراده بيرونـي در جهـت    
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ر پيربـازار نمونـه   هاي ارتباطي و نظام مالي ايفا كرد. دوم اينكـه تجربـه بنـد    نوسازي زيرساخت
گذارد. در واقع، افـزايش   ملموسي از شتابزدگي و فقدان راهبرد در زمينه توسعه را به نمايش مي

وآمد از مسير مرداب و نوسازي لنگرگاه و تأسيسات بندر انزلي توسـط روسـها،    چشمگير رفت
گـذاري   هاي فـراهم نبـود. سـرماي    توسعه پيربازار را ضرورت بخشيد، امـا زمينـه چنـين توسـعه    

كاران روس در جهت توسعه اين بندر نيز بر بنياد شـالوده سسـتي صـورت گرفـت كـه       مقاطعه
هاي حقوقي آن محكم نبود. سوم اينكه، تجربه مذكور در يك مقطع زماني ويژه اتفاق افتـاد   پايه

كه ايران شاهد گذار از نظام استبدادي به حكومت مشروطه بود و گيالن يكي از كانونهاي اصلي 
رفت. رصد تحوالت پيربازار در اين مقطع پرتالطم كه عالوه بر انقـالب   اين تحول به شمار مي

توانـد مـا را بـه درك     مشروطه، جنگ جهاني اول و انقالب روسيه را هم از سـر گذرانـد، مـي   
رهنمون گـردد.   - كم در همين مقياس محدود دست- پيامدهاي ملموس اين رخدادها براي ايران 

توان ديـد كـه    مند از موضوع را مي و مسئله  اي پيچيده  ، در تجربه موردنظر، جلوهسرانجام اينكه
» وقف«هاي كالن، عمدتاً مغفول مانده است. اين پديده يعني  سرشت فرهنگي دارد و در بررسي

هاي نوسـازي را نشـان    ساختاري فرهنگ سنتي با سياست» ناهمزماني«اي از  به سهم خود جلوه
  دهد. مي
 

  پيشينه تاريخي پيربازار. 3
به سبب موقـع مسـاعد جغرافيـايي،     5در منتهااليه شمالي مرداب تاريخي انزلي 4لنگرگاه پيربازار

ژرفا و آبخور مناسب و فاصله كم از رشت، جذابيت طبيعي براي تبديل به لنگرگاه داشت. ايـن  
ل و انتقـال بـار و   هاي طبيعي را كه امكان پهلو گرفتن شناورهاي كوچـك سـنتي و نقـ    لنگرگاه

ناميدند. شرايط اقليمي خاص  آوردند، از گذشته دور فُرضه مي مسافر از طريق دريا را فراهم مي
هاي باتالقي و نبود راه مناسـب باعـث    هاي پرشمار، زمين گيالن، بارندگي زياد، وجود رودخانه

ميسـر گـردد.     اه شد كه بخش چشمگيري از ارتباطات محلي مردم گيالن نيز با همين كرجي مي
آمدند كه به ترتيـب،   هايي در گيالن به شمار مي لنگرود، رودسر گسكر، خمام و پيربازار، فُرضه

). طبق شواهد 255: 1395دادند(عظيمي،  پسكرانه الهيجان، فومنات و رشت را به دريا پيوند مي
رين لنگرگـاه  وآمـدت  كم از دوره صفويه تا اوايل دوره قاجاريـه، لنگـرود پررفـت    تاريخي، دست

وآمد بـه   آمد. بخش اعظم ارتباطات دريايي اعم از تجارت، ديپلماسي يا رفت گيالن به شمار مي
پذيرفت كه در مقايسـه بـا كرانـه     هاي شرقي، شمالي و غربي از طريق لنگرود صورت مي كرانه

 :Gmelin, 2007گشت( هاي شديد يا نوسان سطح دريا مي انزلي و حوزه تالش كمتر درگير توفان
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هاي پيش مورد توجه مـردم گـيالن بـود. امـا      لنگرگاه پيربازار نيز به احتمال زياد از سده 6).211
  رونق آن به عنوان لنگرگاه ارتباط مستقيم با وضعيت بندر انزلي داشت. 

انـد. يكـي از كاربردهـاي     تا پيش از دوره صفوي، نويسندگان اندكي به پيربازار اشاره كـرده 
امكاني بود كه براي ارتباطات دريايي گيالن و شروان در كرانه غـرب دريـاي   هاي گيالن  فرضه

از  863وچهارم رجـب   محمد رشتي، حاكم محلي رشت كه در بيست آورد. اميره خزر فراهم مي
الدين يحيي شكست خورد و به بادكوبه گريخت، از طريق فُرضه خمام سوار بر  اش، نظام رقيب

). اما فـومني ذيـل   292: 1364ب انزلي قرار داشت(مرعشي، كشتي شد كه در ضلع شرقي مردا
دباج، حاكم محلي فومن به شروان اشاره كرده است كه وي ظرف  روايت خود درباره گريز اميره

رودان پيربازار به شروان گريخت تا از  سياه«فراهم ساخته، از » اسباب كشتي و كرجي«يك هفته 
   7).102- 101؛ نيز بنگريد به همان، 61 :1349فومني، »(سخَط شاه در امان ماند

علت كمي اشاره به پيربازار در مقايسه با رودسـر و لنگـرود، دو لنگرگـاه شـرق گـيالن يـا       
توان اين واقعيت دانست كـه در   رودسر گسكر در غرب اين ديار تا پيش از دوره صفويه را مي

، »پـيش  گـيالن بيـه  «يـا  دوره مذكور كانون اصلي حيات اجتماعي و اقتصادي در شـرق گـيالن   
، فومن بود. اهميت اقتصادي و اجتماعي رشـت و  »پس گيالن بيه«الهيجان و در غرب گيالن يا 

به تبع آن، پيربازار، از دوره صفوي روي در افزايش نهاد. علـت ايـن تغييـر در مرتبـه نخسـت،      
نـق  هـاي محلـي و سـپس، رو    گسترش حيطه اقتدار دولت مركزي به گيالن به زيـانِ حكومـت  

ارتباطات تجاري و ديپلماتيك با روسيه بود. رشت در كانون شاهراهي قرار داشت كه قـزوين،  
داد. پيربازار نيز در ميانـه يكـي از مسـيرهاي ايـن      را به درياي خزر پيوند مي» عراق«اصفهان و 

خورد. توسـعه رشـت بـر     شاهراه قرار داشت كه از راه مرداب به انزلي و درياي خزر پيوند مي
تر تجــارت جهــاني ابريشــم و رونــق محــور شــمال، در نيمــه دوم دوره صــفوي شــتاب  بســ

   Olearius, 1669: 291; Bushev, 1978: 185-189.(8گرفت(
بود كه در كنار مردم محلي، تجار ارمنـي و   فعالدر پايان دوره صفوي، پيربازار يك لنگرگاه 

لشكركشي بـه   9).213- 210: 1370ت، گرفتند(الكهار روسها نيز از آن براي ترابري آبي بهره مي
احتمال از مسير  نيز به 1135/1723گيالن و تصرف رشت به دست سرداران پتر يكم در تابستان 

). جيمز اسپيلمان، منشي سفارت Listsov, 1951: 171-173آبي انزلي به پيربازار انجام شده است(
وسط نادرشاه، بازديدي از پيربازار گيري گيالن از روسها ت جان التون كه چند سال بعد از بازپس

داشت به موقعيت لنگرگاهي آن تصريح نموده و از وجود ساختمان گمرك و انبارهـاي تخليـه   
). طبعـاً  Spilmann, 1742: 14دهد( كاال از جمله چند انبار قديمي متعلق به روسها در آن خبر مي
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شت و رونق ارتباطـات دريـايي   هايي از گيالن از جمله ر اين دگرگوني با اشغال ده ساله بخش
ميان گيالن و روسيه ارتباط مستقيم داشت. دكتر جان كوك، جوناس هنوِي و سـاموئل گملـين   

در زمان اند؛  نيز كه در سالهاي بعد از پيربازار بازديد كردند اين اطالعات را تأييد و تكميل كرده
و كل كاالهايي كه از گيالن به روسيه ديدار هانوي، چند انبار و گمركخانه در پيربازار فعال بود 

). جـان كـوك،   Hanway, 1753/1:21, 148(شد شد يا برعكس، در پيربازار بارگيري مي صادر مي
بازار پس از  همراه هيئت سفارت روسيه، با آشفتهپزشك اسكاتلندي كه حضور وي در گيالن به

وصف » بندر گيالن«پيربازار، آن را اي از  كشته شدن نادرشاه همزمان شده بود، در ديدار شتابزده
ميالدي (نيمه  1770). گملين نيز كه چند دهه بعد، در آغاز دهه  Cook, 1770/2: 416كرده است(

قمري) همزمان با حكومت خاندان زند بر ايران، از گيالن بازديد كرد، از وجود يك  1180دهه 
). چنـد سـال بعـد، در    Gmelin, 2007: 147دهـد(  كاروانسراي كوچك در ايـن مكـان خبـر مـي    

از رشـت بـه پيربـازار كـه     «خان فومني، از برابر آقامحمدخان گريختـه،   اهللا ، هدايت1200/1786
  اما» قريب به بلده رشت است، رفته، بازار خودداري گرم نمود.

چون ديد كه از تركتازي سپاه جوان پادشاه جوانبخت كاالي زندگي و سرمايه حيات پيـر و  
نيه و بيارزه و رعيت پيربازار از دست رفته، زيان كلي و غبن فاحش در آن جوان لشكر گيال

شود، كاروان عزيمت را به ساالري هزيمت به جانب بندر انزلي، كه  معامله حاصل و نقد مي
  ).166- 164: 1371(ساروي،  در چهارفرسخي رشت و كنار درياست، فرستاد

ــازار آمــاج شــبيخون يــك گروهــان 1220/1805در  روس بــه فرمانــدهي درياســاالر  پيرب
قرار گرفت كه قصد داشتند براي فشار بـر دولـت قاجاريـه در قفقـاز،      )Zavilishin( زاويليشين

داربـن امـروزي رخ داد، از    اي از گيالن بگشايند. اين نيروها در نبردي كـه در محـل پيلـه    جبهه
آتـش   باشي و نيروهاي گيالني شكست خوردند، امـا در مسـير بازگشـت پيربـازار را بـه      منجم

). ژوبر كه يكي دو سال بعد از ايـن  Bournoutian, 2021: 122؛ 236- 235: 1383كشيدند(دنبلي، 
كند با دو سه خانه كه بيشتر به درد  رخداد پيربازار را ديده بود، آن را دهكده كوچكي وصف مي

  ).325: 1347خورد(ژوبر،  انبار مي
  
  رونق تجارت دريامحور ايران و روسيه. 4

يافـت كـه     سـابقه  اري ايران و روسيه در نيمه دوم سده سيزدهم/نوزدهم رونقي بيمناسبات تج
 1280مـيالدي (  1860در دهـه   10مـدت بـود.   نتيجه يك رشته تحول بلندمدت و عوامل كوتـاه 
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هجري) روند نوسازي و صنعتي شدن در روسيه شتاب گرفت و زمينه براي ظهـور يـك طبقـه    
رف  بورژوازي سوداگر فراهم گشت. الغـاي   داري نظـام سـ )Servage(    و اصـالحات سـاختاري

 ,Moonم.) سهم محوري در شتاب بخشيدن به اين رونـد داشـت(  1881- 1855الكساندر دوم (

2006: 370-371; Ananich, 2006: 401-408    پيامد اين تحول براي ايران در چند حـوزه جلـوه .(
بازارهـاي اصـلي اقتصـاد     كرد؛ در مرتبه نخست، ايران در كنار قفقاز و آسياي ميانه به يكـي از 

تجاري و صنعتي روسيه تبديل گشت. رونق بورژوازي صنعتي در روسيه مستلزم گسترش افـق  
استعماري اين قدرت نوظهور و رقابت آن با انگلستان بود. دولت روسيه بـا آگـاهي از اهميـت    
ــيش     ــاري روس را در پـ ــورژوازي تجـ ــت حمايـــت از بـ ــازار، سياسـ ــن بـ ــردي ايـ راهبـ

برداري صنعتي از منابع  ). نوسازي استعماري قفقاز و بهرهKornoukhova, 2019: 665-674گرفت(
بـرداري از ايـن مـاده راهبـردي از دهـه       نفت بادكوبه عامل مؤثر ديگري در اين زمينه بود. بهره

م.، يعني نزديك به چهار دهه پيش از اكتشاف نفت در جنوب ايران، به معنـاي موقعيـت   1870
سه با رقيب غربي بود. كمابيش همزمان بـا ايـن پيشـرفت، ناوگـان تجـاري      برتر روسيه در مقاي

روسيه در درياي خزر نيز به فناوري مدرن مجهز شد و چند شركت كشتيراني مجهـز از جملـه   
اندازي شد كه قـرار بـود در ترابـري حجـم      راه )Caucasus & Mercury( مركوري- كمپاني قفقاز

   11اختصاص دهد. فزاينده تجارت دريايي ايران و روسيه سهم اصلي را به خود
م.) عامـل   1883- 1865آهن ماوراي قفقاز و توسعه آن تا بادكوبه ( در كنار اينها، تأسيس راه

مهم ديگري بود كه به افزايش تصاعدي ترابري كاال و مسافر از روسيه به ايران از راه گـيالن و  
ن از محـور  سابقه تجارت روسيه و ايـرا  ها به رونق بي برعكس منجر شد. مجموع اين پيشرفت

بندر انزلي به رشت انجاميد. طبق آماري كه جمالزاده از حجم اين تجارت در آغاز سده بيسـتم  
%) از كل 44من، پذيراي بيشترين سهم (معادل  48,907,989ميالدي به دست داده، بندر انزلي با 

. ايـن  )39: 1376حجم دادوستد خارجي ايران از بنادر و گمركات اصلي كشور بود(جمـالزاده،  
درحالي بود كه ايران در اين روزگار، هيچ بندر يا لنگرگاه مـدرن و مجهـزي كـه امكـان پهلـو      

هاي بزرگ بخار و تخليه بار را فراهم آورد، در شمال كشور نداشـت و ناخـدايان    گرفتن كشتي
 روس ناچار بودند در فاصله نسبتاً زيادي از ساحل لنگر انداخته، بار و مسافر خود را از طريـق 

حال، اهميت تجارت با ايران، روسـيه را برانگيخـت تـا در     ها به ساحل منتقل كنند. بااين كرجي
گذار روس به نام پولياكف حمايت كنـد تـا بـا كسـب      آستانه سده بيستم ميالدي از يك سرمايه

). با Abramov, 2018: 22-26امتيازي از ناصرالدين شاه، در جهت نوسازي بندر انزلي گام بردارد(
  ).48: 1376نهاد(جمالزاده، » روز در تزايد روزبه«ين تحول، حجم تجارت دريامحور بندر انزلي ا
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  توسعه پيربازار . 5
با تبديل انزلي به مهمترين بندر تجاري ايران در نيمه دوم سده سيزدهم/نوزدهم، لنگرگاه پيربازار 

ه شد نتيجه دو پيشـرفت مهـم   نيز در مسير پويايي و توسعه قرار گرفت. اين تحول چنانكه اشار
در حوزه استعماري روسيه يعني نوسازي كشتيراني تجاري روسـيه در دريـاي خـزر و افتتـاح     

توجه ويژه دولت روسيه به قفقاز، روند نوسازي در ايـن بخـش از    12آهن ماوراي قفقاز بود. راه
ي از نُمودهـاي ايـن   آهن ماوراي قفقاز يك اندازي راه اش را اولويت بخشيد. راه قلمرو استعماري

هاي بخار روسي در ميانه بادكوبه و بنـدر انزلـي    وآمد كشتي سياست بود. همزمان، افزايش رفت
اي پيـدا كنـد. ايـن     هـا جـذابيت ويـژه    امكاني فراهم آورد تا مسافرت از اين مسير براي ايرانـي 

زادگان تـا  مسافران شامل طيف متنوعي از مردم با خاستگاه اجتمـاعي متفـاوت از شـاه و شـاه    
شد. نبود سازوكار مدوني  وزيران و سفيران و ديوانيان و بازرگانان و مسافران حج و ديگران مي

شود كه برآورد آماري دقيق يا  براي ثبت تردد مسافران در گمرك پيربازار يا انزلي مانع از آن مي
هـاي   ساس گزارشحال، بر ا حتي نزديك به واقعيتي از شمار اين مسافران به دست دهيم. بااين

هاي پاياني دوره  به نسبت پرشماري كه از برخي مسافران برجاي مانده، روشن است كه در دهه
اي  وآمدها به شـكل فزاينـده   ناصري و سراسر دوره مظفري تا جنگ جهاني اول حجم اين رفت

كرجـي   افزايش يافته است. اين مسافران گاه به تعداد زياد مسير آبـي پيربـازار بـه انزلـي را بـا     
آهن  دادند كه پس از افتتاح راه پيمودند. جمع كثيري از اين مسافران را زائران حج تشكيل مي مي

دادند مسير سفر از بندر انزلي به بندر باطوم در مرز گرجستان و عثمـاني را بـا    قفقاز، ترجيح مي
خبـري آمـده    1298ذيقعـده   29بپيمايند. براي نمونه، در روزنامه ايران به تاريخ » ترن«كشتي و 

وشش زائر و دو نفر تـوپچي در مسـير پيربـازار بـه      است مبني بر اينكه دو كرجي حامل بيست
). طبق گزارش ديگري بـه  273: 1395/1انزلي گرفتار وزش باد و تالطم آب شده بودند(نوزاد، 

ودو كرجي حامل بار و مسـافر بـر اثـر وزش بـاد شـديد و       ، بيست1310الثاني  جمادي 7تاريخ 
  ).359- 358تالطم مرداب غرق شده بود(همان: 

همين جذابيت براي مسافران غيرايراني كه قصد داشتند به اين كشور سفر كنند نيـز وجـود   
داشت. در ربع پاياني سده نوزدهم و دهه نخست سده بيستم ميالدي (اواخر سـده سـيزدهم و   

س، قفقـازي و حتـي   ربع نخست سده چهاردهم هجري) تعداد پرشماري مسـافر اروپـايي، رو  
ژاپني از مسير انزلي و پيربازار به ايران وارد شدند يا مسير عكس را پيمودند. طبق گزارش يكي 

تـا   1285م. (1900تـا   1868از همين مسافران، زمان سفر از پاريس تا تهران در فاصله سالهاي 
ر رشت به پيربازار ق.) از سي و پنج روز به ده روز كاهش يافته بود كه اگر امكان طي مسي1318
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). اين مسافران 295- 294: 1395/2يافت(نوزاد،  گشت، به نُه روز كاهش مي با اتومبيل فراهم مي
آمدنـد، از آنجـا    گاه از راه روسيه و شمال قفقاز و گاه از راه عثماني و بندر باطوم به بادكوبه مي

مسير را با كرجـي تـا پيربـازار    شدند و در بندر انزلي پياده شده، ادامه  هاي بخار مي سوار كشتي
هايي  پيمودند. بخش اعظم آگاهي ما از وضعيت بندر پيربازار در اين مقطع نيز مديون گزارش مي

از آن جملــه، دكتــر فوريــه در ســوم نــوامبر  13انــد. اســت كــه همــين مســافران برجــاي نهــاده
ند، اما اهميـت ايـن   ك ، كيفيت راه پيربازار را مطلوب وصف مي1310الثاني  /دوازدهم ربيع1892

). 418- 417: 1370دانـد(  بندر را صرفاً ناظر بر موقعيت ارتباطي آن در ميانه رشت و انزلـي مـي  
كـرد كـه امكانـات و تسـهيالتي بـراي       آمد مسافر ايجـاب مـي   و طبعاً اين حجم فزاينده از رفت

  سكونت موقت آنها در پيربازار ايجاد شود. 
تردد اين مسافران، مديون رونق تجارت دريـايي روسـيه و   حال، رونق پيربازار بيش از  بااين

اي فراهم آورد كه لنگرگاه پيربازار در  ايران بود كه پيش از اين ذكر آن رفت. اين دو عامل زمينه
سالهاي پاياني دوره قاجاريه در مسير تبديل به يك بندر مجهز تحول يابد. از رهگـذر گـزارش   

صاويري كه از ايـن بنـدر در اوايـل سـده بيسـتم مـيالدي       مسافران ايراني و خارجي و معدود ت
توان به دركي از سيماي كالبدي آن دست يافت. بر اين اساس، در اواخر دوره  برجاي مانده، مي

، چند انبار نگهداري كـاال،  »دو مرتبه«ناصري، پيربازار داراي ساختمان گمرك، يك كاروانسراي 
شد و از اقـالم اصـلي وارداتـي بـه شـمار       به وارد ميچند مخزن نفت (كه در اين زمان از بادكو

) كه خود چنـد نوبـت از ايـن    189: 1399شاه ( رفت)، شماري دكان و خانه بود. ناصرالدين مي
» سـردر «از اقامـت در   1873مـه   1290/10االول  ربيـع  13سفر كـرد در  » فرنگستان«لنگرگاه به 

اد چشمگيري كرجي و باربر همـواره در ايـن   دهد. تعد خبر مي» اند تازه ساخته«كاروانسرايي كه 
ويژه در روزهايي كه كشتي بخار  لنگرگاه آماده انتقال كاال و مسافر به رشت يا برعكس بودند. به

رفـت، آن   آمد. مادام كارالسرنا كه نزديك به همين زمان از پيربازار به انزلي مي به بندر انزلي مي
وانسرا و ساختمان گمـرك بـود. وي چنـدي در    كند كه داراي يك كار ي وصف مي»شهرك«را 
: 1369وجوش بندر را به نظاره نشست(كارالسرنا،  آن كاروانسرا اقامت جست و جنب» باالخانه«

از اين مكان عبور  1880/ سپتامبر1297). به نوشته محمدحسين فراهاني كه در شوال 290- 289
وب ساخته شده بـود و داراي شـماري   داشت كه از چ» دو مرتبه«كرد، پيربازار كاروانسرايي  مي

خانه نيز در جلـو كاروانسـرا    اتاق و سردر و طويله بود. يك دكان عالفي، يك بقالي و يك قهوه
  ). 50- 49: 1362قرار داشت(فراهاني، 
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اصـطالح   شـرايط ايـن بـه     و نه به باور مسافر ايرانـي،   ، نه از چشم ناظر فرنگي با وجود اين
رفت، فاصله زيـادي داشـت.    نبود و با توقعي كه از نام و آوازه آن مي در خور اهميت آن» بندر«

كنـد كـه    وصف مـي » ظاهر اسفناك«آن را مكاني با  1900/1318ريتيخ، مهندس روس در سال 
يكي از آنها زماني مهمانسرايي بوده است اما اكنـون از آن خـاطره اي   «داراي دو ساختمان بود: 

ـ  ). اميرنظـام قراگوزلـو،   Rittikh, 1901: 100-101»(ده اسـت. خوش و تابلويي شكسته برجاي مان
ظهيرالدوله و ناصرالسلطنه از جمله اعيان قاجاري نيز پيربازار ايـن روزگـار را مكـاني كثيـف و     

از پيربازار گذشت ضـمن   1319/1902اند. اميرنظام قراگوزلو كه در زمستان  وصف كرده  آشفته
ورود تمام اهالي اروپا به اول خاك ايـران در  « ورد كهخ انتقاد جدي از وضعيت آن، افسوس مي

كنـد از   اين نقطه است. بايد ملتفت اين نكته شد كه كسي كه از نقاط اروپا به ايران مسافرت مي
كنـد، چقـدر بـد     آن ترتيب صحيح يكدفعه چنين نقطه كثيفي را در اول خاك ايران مشاهده مي

ترتيــب ايــن بنــدر از جملــه لــوازم «كــه كنــد  آن گــاه خطــاب بــه دولــت تأكيــد مــي». اســت
ي »كثيـف و مـتعفن  «) آن را جـاي  68: 1390ناصرالسلطنه ( 14).161: 1389/7قراگوزلو، »(است

كرد، پيربـازار را   كند و ظهيرالدوله كه مظفرالدين شاه را در سفر به فرنگ همراهي مي وصف مي
براي تبديل شدن به » ادهمه جور استعد«كند كه با وجود  وصف مي» بسيار جاي كثيف چركي«

است، امكانات اوليه ندارد(ظهيرالدوله، » به منزله يك دروازه ايران«يك بندر پيشرفته، و با اينكه 
). در واقع، يك لنگرگاه سنتي فاقد اسكله و بارانداز مـدرن پـذيراي بيشـترين حجـم     78: 1371

مـروين انتنـر در بيـان     طـور كـه   وآمد مسافر از شـمال ايـران بـود و همـان     ترابري كاال و رفت
سرگذشت يك بازرگان خيالي روس نشـان داده، مصـائب زيـادي فـرار روي ايـن تجـارت و       

  ).29- 21: 1365وآمد قرار داشت و وضعيت پيربازار هم از آن جمله بود(انتنر،  رفت
 

  موانع توسعه پيربازار. 6
  فقدان زيرساخت ارتباطي 1.6

خان قراگوزلو، در برابر توسعه پيربازار و تبـديل   با وجود ضرورت آشكار و توصيه امثال عبداهللا
كم لنگرگاه مدرن، چند مانع جدي قرار داشت. در واقع، رونق پيربـازار   آن به يك بندر يا دست

هـاي مجهـز بـراي پهلـو گـرفتن       كرد كه حاصل نبود زيرساخت از يك منطق موقّت تبعيت مي
عمـق و   بندر انزلي و راه مناسب براي انتقال كاال و مسافر به رشت بـود. سـاحل كـم    كشتي در

هـاي مـدرن در    داد كه كشتي اي انزلي و سرشت ناپايدار و پرتالطم درياي خزر اجازه نمي ماسه
اسكله اين بندر پهلو بگيرند. در اين شرايط بهتـرين راه بـراي انتقـال بـار و مسـافر بـه رشـت        



  1401، پاييز و زمستان 2شمارة  ،11سال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش   314

 

ها بود. اين مسـير از گذشـته    سير آبي انزلي به پيربازار از ميانه مرداب و رودخانهگيري از م بهره
بانان  بانان گيالني بود و اكنون زمينه مساعدي براي رونق كار اين كرجي دور مورد استفاده كرجي

فراهم شده بود. پايانه ناگزير اين مسير دهكده پيربازار بود. دولت ناصري از اهميت بندر انزلـي  
هاي جدي در اين راه برداشت. امـا   گام 1280/1870ضرورت توسعه آن غافل نبود و از دهه  و

مشكالت ساختاري در نظام مديريت و ضعف بنيه مالي دولت، دست شاه را براي تبديل انزلـي  
  بست. ن و مجهز ميبه يك بندر مدر

راروي توسـعه  نبود شبكه ارتباطي و امكانات زيرساختي در بنـادر گـيالن مـانع بزرگـي فـ     
رسيدند بار و مسـافر خـود را    هايي كه از انزلي به پيربازار مي تجارت ايران و روسيه بود. كرجي

كردند و اين مسافران كه اغلب از طبقات اعيان و اشـراف جامعـه بودنـد،     در اين مكان پياده مي
د. عبور از اين پيمودن سوار بر اسب، قاطر يا درشكه فاصله چند فرسخي پيربازار تا رشت را مي

بخـش و   والي دشوار بـود امـا در بهـار و تابسـتان لـذت      مسير در زمستان به علت بارش و گل
انگيز. با وجود توجهي كه واليان گيالن به اين راه داشتند، تا پايـان سـده سـيزدهم/نوزدهم     فرح

اشـتند.  ويژه در زمستان، از اين وضـعيت شـكايت د   شرايط آن مناسب نبود و اغلب مسافران، به
)، در سفر دوم به فرنگ از همراهان شنيده بود كه تا پـيش از سـاخت   26: 1387شاه( مظفرالدين

وانگهي، نگراني ». رفتند طوري بوده كه تا سينه اسب توي گل فرو مي«راه شوسه، مسير پيربازار 
از حضور نظامي روسيه در انزلي و خاطره چند بار حملـه روسـها از همـين مسـير بـه رشـت       

حال، نفع اقتصادي و فشار مسافران بر اين دغدغه امنيتي غلبه كـرد و   اي جدي بود. بااين غهدغد
هاي نوسازي در گيالن به كمپاني روسي واگذار شـد.   نوسازي اين راه نيز در چهارچوب برنامه

كه مظفرالدين شاه، روانـه سـفر سـوم فرنگسـتان بـود، راه       1905مه 22/ 1323االول  ربيع17در 
برداري رسيده بود و شاه كه اين بار، رغبت چنداني به مسافرت با  ت به غازيان به بهرهشوسه رش

  ).60: 1390كرجي و كشتي نداشت، آن مسير را از راه جديد پيمود(همو، 
كرد كه بندر  همه، سياست دولت تزاري و فشار بورژوازي تجاري اين كشور ايجاب مي بااين

ساخت راه انزلي به قزوين و نوسازي بندر انزلي بـه شـركت    انزلي توسعه يابد. واگذاري امتياز
). Abramov, 2018: 22-26كـرد(  از اين منطق تبعيت مـي  1312/1895در سال » ونقل بيمه حمل«

اندازي راه شوسه انزلي به  بخشي از اين طرح نوسازي متوجه لنگرگاه پيربازار بود كه تا زمان راه
ر آن وجود نداشت. اما ايـن دهكـده ملـك يـك زمينـدار      گيري از مسي اي جز بهره رشت، چاره

بيگ مشهور به حاجي ميرقاسم بود. از پيشينه مالكيت اين فرد بر پيربـازار   گيالني به نام ميرقاسم
توان احتمـال داد   اي نيامده است. مي اطالع چنداني نداريم و در اسناد موجود به اين نكته اشاره
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رسيد كه واگذاري زمين به سادات رسم  دي به دوره صفوي ميكه پيشينه مالكيت وي بر اين آبا
شـد   دار ثروتمندي در گيالن شناخته مي زمين  رايجي بود. در دوره مورد بحث، حاجي ميرقاسم

كه مداخل چشمگيري از امالك و مستغالت خود در پيربـازار داشـت. ايـن مسـتغالت شـامل      
شد. از قرار اشـاره   كه به همان سبك سنتي اداره ميخانه و غيره بود  كاروانسرا، انبار، دكان، قهوه

دالماني، عايدات حاجي ميرقاسم از محل راهداري و اجاره اين مستغالت تا پيش از ساخت راه 
هزار تومان بود. اين درآمد چشـمگير خـود    9شوسه غازيان به رشت، مبلغ چشمگيري برابر با 
ي ميرقاسـم را بـه مخالفـت و كارشـكني در     مانع ديگري فراروي توسعه پيربازار بود زيرا حاج

  ).1138- 1135: 1335/2انگيخت(دالماني،  مسير ساخت راه شوسه برمي
ونقل در همان آغاز كار با آگاهي از ضرورت نوسازي لنگرگـاه   حال، شركت بيمه حمل بااين

اين منظور، پيربازار و مسير ارتباطي آن با رشت، به تكاپوي اخذ امتيازي در اين زمينه برآمد. به 
ميرقاسم و عقـد قـراردادي    آناتولي نيكواليويچ بستلمان، نماينده خود را مأمور مذاكره با حاجي

كرد كه به شركت مذكور امتياز انحصاري براي نوسازي لنگرگاه و ساخت يـك راه شوسـه تـا    
آوريـل   1313/7قعـده   بخشيد. در چهـارچوب قـراردادي كـه بـه تـاريخ چهـارم ذي       رشت مي

ان دو طرف تنظيم گشت، حاجي ميرقاسم تعهد داده بود كه زمين كافي براي عبـور راه  مي1897
در اختيار كمپاني گذاشته و نسبت به تعـريض آن  » هر قدر الزم شود«شوسه انزلي به قزوين را 

ونقـل   اسـباب حمـل  «كـرد كـه    نيز شكايتي نداشته باشد. در مقابل نماينده كمپاني نيز تعهد مـي 
را برقرار كنـد،  » پيربازار و پورط انزلي«وآمد ميان  را فراهم آورد، مسير رفت» جارهالت بارهاي مال

تـا انزلـي پـيش    » يكسره بدون بارگيري«ها بتوانند  كند تا كرجي» دهنه رودخانه پيربازار را پاك«
هـا ايجـاد كنـد و مسـير      هـا و باركـاس   برانند و همچنين، اسكله و مكاني براي دور زدن كرجي

داد تـا   شت آنها را بهبود ببخشد. شرط دوم قرارداد بـه حـاجي ميرقاسـم اجـازه مـي     وبرگ رفت
شد. اما  التجاره ايجاد كند و مداخل وي نيز تضمين مي انبارهاي الزم را براي حفظ و انباشت مال

خود تمايلي به انجام اين كار نداشت، » جناب حاجي ميرقاسم«همزمان تصريح شده بود كه اگر 
انبـار بسـازد و   » پنج هـزار منـات   و بيست«ازه داده شود كه به هزينه خود تا سقف به كمپاني اج

مداخل حاصل از آن نيز در اختيارش قرار گيرد. مالكيـت ايـن انبارهـا پـس از انقضـاي مـدت       
گرفـت.   قرار مي  ميرقاسم قرارداد يا در صورت فسخ يكطرفه آن توسط كمپاني در اختيار حاجي

بينـي   پايان زمان امتياز راه شوسه انزلي به قزوين، يعني هفتاد سـال، پـيش   مدت اين امتياز نيز تا
  ).12- 3، اسناد 9، پ 25ق.، ك 1312شده بود(استادوخ، 
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  مالكيت لنگرگاه پيربازار 2.6
بـرداري از عوايـد آن در    يك مسئله جدي فراروي توسعه پايدار پيربازار، مالكيت و كيفيت بهره

وسـاز و توسـعه لنگرگـاه در     حيات حاجي ميرقاسـم، برنامـه سـاخت   سالهاي بعد بود. تا زمان 
چهارچوب قراردادي كه ميان وي و آناتولي بستلمان بـه امضـا رسـيد، پـيش بـرده شـد. البتـه،        

شـد و شـماري    هاي حاجي ميرقاسم محدود به امالك و مستغالت وي در پيربازار نمـي  دارايي
و اقـدام وي بـه     ميرقاسم فت. با درگذشت حاجيگر دكان و كاروانسرا در رشت را نيز دربر مي

اي به پيچيدگي اين مسئله افزوده  وقف عوايد حاصل از فعاليت بندر و مستغالت خود، بعد تازه
فرزندي نداشـت كـه وارث او شـود و در هفـده شـعبان        ميرقاسم گشت. از قرار معلوم، حاجي

پيربـازار را وقـف نمـوده، احمـد     )، امالك و مستغالت خـود در بنـدر   1914ژوئيه  11( 1332
ق.) از رجال بانفوذ دولت قاجاريه و حاكم وقت گيالن را بـه توليـت و   1337مشيرالسلطنه (م. 

نامه نخست بـه امضـاي حـاجي     اش، سيدعباس را به نظارت آن گماشت. اين وقف خواهرزاده
راني، شــريعتمدار، عــالم سرشــناس و بــانفوذ رشــت، و ســپس، بــه توشــيح مالعبــداهللا مازنــد

مالمحمدكاظم خراساني و چند تن ديگر از علماي شاخص اين روزگار رسـيده بود(اسـتادوخ،   
، دسـت كـم تـا سـال      ). پس از درگذشـت حـاجي ميرقاسـم   11، س 25، پ 42ق.، ك 1333
ق. اداره اين موقوفه در اختيار مشيرالسلطنه بود و حاجي شريعتمدار بر امـور آن نظـارت   1322

آن را اجـاره كرد(اسـتادوخ،   » خواجه دانيال«ان يك بازرگان مسيحي به نام داشت. اما در اين زم
  ).1، س 21، پ 11ق.، ك 1322

اي مستقل تنظيم كـرده و توليـت    نامه در تاريخي كه برما معلوم نيست، مشيرالسلطنه وصيت
، پ 42ق.، ك 1333واگذار كرد(استادوخ، » الوزرا و شخص اول وقت رياست«اين موقوفه را به 

دكـاكين  «)، بنـدر پيربـازار و   1914ژوئيه  5( 1332شعبان  11). همچنين، در 23، 16، اسناد 25
) تومان به مـدت سـه سـال (از غـره     32,100دو هزار و صد ( و ازاي سي  را در» واقعه در رشت

گذار ارمني به نام آقاميرزاقهرمان ملك ابراهيميان  ) به يك سرمايه1335تا غره شوال  1332شوال 
محضـر  «اره داده شد و او نيز، در چهارچوب اختيارات با اجازه كتبي خود مشيرالسـلطنه در  اج

كار  ، اجاره بندر را به يك مقاطعه»آقاسيدمحمد مجتهد و ساير آقايان علما«و » آقاشيخ محمدباقر
د افندي واگذار كرد. در همان تاريخ مبلغ سه هزار و پانصـ  يوناني تبعه عثماني به نام خريالوس

) تومان بابت قسط اول اجاره (سه هزار تومان بابت اجاره خـود بنـدر و پانصـد تومـان     3,500(
 8هاي رشت) به مشيرالسلطنه پرداخت گرديد. خـريالوس از يكـم شـوال تـا      بابت اجاره دكان

هاي رشت را در اختيار داشت و  ) اداره بندر و دكان1914سپتامبر  28اوت تا  23( 1332ذيقعده 
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سـود خـالص او بود(اسـتادوخ،    » پانصد و چهـل و دو تومـان و سـه قـران    «مدت مبلغ در اين 
اما با مرگ نابهنگام مشيرالسلطنه، وضعيت تغيير كرد  15).24، 20، اسناد25، پ  42ق.، ك1333

» اباً عن جد«نامه، ناظر معرفي شده و به ادعاي يك مالي گيالني،  و سيدعباس كه در متن وقف
)، بـه پشـتگرمي كنسـول روس در    15، س 25، پ 42ق.، ك 1333ادوخ، تبعه روسيه بود(اسـت 

رشت و با اين استدالل كه متولي رعايت حق نظارت وي را نكـرده، مـدعي توليـت موقوفـه و     
). البته به اين نيز اكتفا نكـرده، بـراي   7، س 25، پ 42ق.، ك 1333اداره بندر گشت(استادوخ، 

اي چـون مالعبـداهللا مازنـدراني نيـز      الم برجسـته وجاهت شرعي بخشيدن به ادعاي خود، از ع
  ). 27، س 11، پ 43ق.، ك 1335دريافت كرد(استادوخ، » حكم«

اي را بر سر توليت اين موقوفه و حق  تصرف بندر پيربازار به دست سيدعباس، مجادله تازه
كه جنـگ   بازار اين سالها برداري از عوايد آن برانگيخت. گرفتاري دولت مشروطه در آشفته بهره

گيري نفوذ روسيه در شـمال ايـران    جهاني اول نيز به مصائب آن دامن زده بود، و همزمان، اوج
م. فضاي مساعدي براي سيدعباس فراهم آورد تا به پشتوانه كنسول 1907پس از انعقاد قرارداد 

، پ 42ق.، ك 1333روس در رشت و حمايت برخي علما، كار خـود را پـيش برد(اسـتادوخ،    
). اما موسيو خريالوس كه سخت زيان كرده بـود، بيكـار ننشسـت و در    27، 22، 21ناد ، اس25

اي خطاب به دولت ايران تنظيم كرد  نامه ، شكايت1916مارس  1334/12جمادي االول  7تاريخ 
مانده از قسط اول و  تومان و هفت قران (مبلغ باقي 3187و خواستار پرداخت خسارت به ميزان 

نيــز در ايــن شــكايت بــه حمايــت ســفارت عثمــاني در ايــران پشــتگرم فــرع آن) گشــت. او 
). در عين حال، دامنه ماجرا به اين شكايت 22، 21، اسناد 25، پ 42ق.، ك 1333بود(استادوخ، 

محدود نگشت و خود دولت نيز به اين مسئله ورود كرده، در جهـت خلـع يـد از سـيدعباس،     
اندن توليت موقوفه بندر بـه رئـيس الـوزرا بـه تكـاپو      اعاده اجاره بندر به ميرزاقهرمان و بازگرد

نامه و  ). اما استناد سيدعباس به متن وقف9، 7، اسناد 25، پ 42، ك 1333برخاست(استادوخ، 
اي چـون   اختياري كه در مقام ناظر به وي داده شده بود، ادعاي تأييد آن توسـط عـالم برجسـته   

در رشت موانع بزرگي فراروي اين تكاپوها  مالعبداهللا مازندراني و حمايت جدي كنسول روس
  ).27، س 11، پ 43ق.، ك 1335دوخ، بود(استا

  
  انقالب روسيه 3.6

با وجود مسئله مالكيت بندر پيربازار و اختالفات دولت و سيدعباس بر سـر توليـت موقوفـه و    
مـدار همـان   هاي منتهي به انقالب روسيه بـر   برداري از عايدات آن، توسعه پيربازار در سال بهره
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حـال، سـالهاي حدفاصـل انقـالب      قرارنامه حاجي ميرقاسم و بستلمان ادامـه يافـت. در عـين    
) شـاهد يـك رشـته رخـدادهاي     1914/1332) تا جنـگ جهـاني اول (  1906/1324مشروطه (

ميان روسيه و  1907/1324تفاهم استعماري  16ساز بود كه گيالن در كانون آن قرار داشت. دوران
گسترش نفوذ در شمال ايران گشود و اين روند تا   ت روسها را براي پيشبرد برنامهانگلستان، دس

آستانه انقالب روسيه آهنگ شتابناكي به خود گرفت. در آسـتانه جنـگ، يـك هيئـت مهندسـي      
 ,Rittikhبرداري كنند( آهن نقشه روس مأمور شدند كه مسير آستارا به انزلي را جهت ساخت راه

رغـم پيامـد    اي فـراهم آورد كـه بـه    طلبانه روسيه زمينـه  . اين راهبرد توسعه)82-93 ;7-44 :1901
  رخدادهاي مذكور براي اقتصاد تجاري گيالن، رونق محور پيربازار برقرار باشد. 

آهن محلي پيربازار جلوه ديگري از توسعه شتابزده اين بندر در چهارچوب يـك   ساخت راه
 1916/نهـم مـارس   1334االول  در چهارم جمـادي  منطق موقت بود. گام نخست در اين زمينه،

آهن پيربازار به امضاي موسيو ياروين، مدير شـركت راه   برداشته شد. در اين تاريخ امتيازنامه راه
الدوله، حاكم وقت گـيالن، بـه نماينـدگي از     انزلي، به نمايندگي از اين شركت و شاهزاده صارم

الدوله به عنوان نماينـده دولـت    ، حضور صارم). طبعا240/005851/6ًدولت رسيد(ساكما، سند 
به معناي خلع يد از سيدعباس در زمينه واگذاري امتياز به روسها بود كه در ماده يك امتيازنامـه  

بايسـت از لنگرگـاه پيربـازار آغـاز شـده، در امتـداد راه        آهن محلي مي تصريح شده بود. اين راه
تا گاراژ موسيو خوشتاريا ادامه يابـد. همچنـين،    شوسه، تا پل معروف به پادگورسگي و از آنجا

ادامه » تانوف مقابل قونسولخانه فرانسه در رشت راهدارخانه پاخي«آهن تا  ممكن بود كه اين راه
م.)  1970زلـي ( يابد. مدت امتياز ده سال بود اما امكان تمديـد آن تـا پايـان اعتبـار امتيـاز راه ان     

  بيني شده بود. پيش
كه در متن امتيازنامه به نام وي اشاره شده، و خود نيز يك نسخه از قرارداد  آكاكيا خوشتاريا

تبار تبعه روس بود كه در همين سالها، به پشتوانه دولت  زاده گرجي را دريافت كرد، يك اشراف
متبوع خود، امتيازات چشمگيري از دولت وقت ايران به دست آورد. از جمله اين امتيازها، حق 

خـان تنكـابني    جنگلها و معادن شمال بود كـه خوشـتاريا نخسـت از محمـدولي     برداري از بهره
دريافت كرده و سپس، در جهت قانوني كردن آن از طريق مجلس شـوراي ملـي گـام برداشـته     

آهن پيربازار نيز كـه   برداري از راه گويا چندي بعد، امتياز بهره 17).553- 549: 1361/1بود(مكي، 
آهن را در  ت، نصيب خوشتاريا گشت و او بود كه ساخت اين راهبه شركت راه انزلي تعلق داش

ونيم مايل بود و عـرض   آهن محلي پيربازار حدود هفت طول راه 18آغاز كرد. 1337/1918سال 
ساكما، سـند  »(هاي آهن معمول كمتر باشد نسبت به راه«بايست  آن، طبق ماده يكم امتيازنامه، مي
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اي كوچك و ابتدايي از اين فناوري بـود كـه    ن نيز نسخه). لوكوموتيو پيشران آ240/005851/6
كرد و توان انتقال بيش از چهل تُن بـار نداشـت. همچنـين سـه واگـن       با سوخت نفت كار مي

آهـن در   كـرد. ريـل و تجهيـزات ايـن راه     جـا مـي   مسافري داشت كه روزانه صد مسافر را جابه
غ از حقـوق گمركـي وارد شـده    گـذار روس و فـار   چهارچوب امتيازنامـه آن، توسـط سـرمايه   

  ). 240/005869/36بود(ساكما، سند 
آهن پيربازار در طول يك سال رونق چشمگيري يافت و الگوي كسب درآمـد از   فعاليت راه

اين مسير را به زيان نهادهاي محلـي و در رأس آنهـا، بلديـه رشـت، تغييـر داد كـه بخشـي از        
 29. طبق گزارش پيشكار ماليه گيالن بـه تـاريخ   شد تأمين مي» ماليات نواقل«عوايدشان از محل 

التجاره و جمع كثيـري   همه روزه از پانصد تا ششصد عدل مال« 1919سپتامبر  1298/20سنبله 
شد كه طبعاً به معني افزايش شديد درآمد آن  مي» ونقل هاي بخاري حمل مسافر به وسيله واگون

لياتي انجاميد كه پيش از اين بر ترابـري  بود. اين تغيير به كاهش محسوس عايدات حاصل از ما
شد و به ادعاي پيشكار مذكور، صرف تأمين روشنايي رشت و ديگر امـور   بار و مسافر بسته مي

شد. وانگهي، فعاليت آن به زيان ماليه ايالتي گيالن و  مي» كوبي آبله«و » تنظيفات«شهري از جمله 
اري و دوچرخـه و درشـكه در مسـير    ونقـل گـ   كساني بود كه معيشت خود را از رهگذر حمل

  ). 240/005851/4كردند(ساكما، سند  شوسه پيربازار تأمين مي
در ميانه اين جدال، پيامد انقالب روسيه گريبانگير خوشتاريا شد. پـس از روي كـار آمـدن    

هـاي شـركت    دولت شوروي، بخش اعظم امالك دولت روسيه تزاري در ايران، از جمله دارايي
: 1361به دولت ايران انتقال يافـت(مكي،   1300/1921چهارچوب عهدنامه مودت  راه انزلي، در

ها در گرجستان، ناچار به فرانسـه   ). خوشتاريا نيز پس از يك مبارزه ناكام با بلشويك128- 125
حال، دورادور پيگير اموال خود بـود و پـس از    پناه برد و اموالش در ايران مصادره گشت. بااين

نقالب به ايران بازگشت و پيگير استرداد اموال خـود گشـت. در پاسـخ بـه     فروكش هيجانات ا
اي بـه   شكايت خوشتاريا كه مدعي استرداد اموال خود شده بود، وزارت ماليه ايـران طـي نامـه   

آهـن   هاي وي گشت امـا راه  ، خواستار استرداد بخشي از دارايي1302حوت (اسفند)  15تاريخ 
آهن پيربازار را خـارج   د. يك سال بعد، وزارت فوائد عامه، راهپيربازار را ملك دولت معرفي كر

) حمزوي واگذار كرد. از قرار يك گزارش  از مزايده، به يك چهره مرموز به نام آقامير (اميرمنظم
آهن به وي، حفظ آن در حيطه  سري، فرد يادشده واسطه ظاهري بود و هدف از انتقال امتياز راه

ي بود كه در عهدنامه مودت بر واگذاري اموال دولت روسيه تزاري رغم تصريح منافع روسها به
به ايران شده بود. طبق همين گزارش، چند نفر از كساني كه در اداره ماليه گـيالن ايـن روزگـار    
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كردنـد، تحـت نفـوذ خوشـتاريا و      مشغول به كار بودند و دستمزد چشمگيري هم دريافت مـي 
اُف، نماينده اميرمنظم، سيدمحمد باقراُف، رئـيس   حمزههوادار روسيه بودند؛ از جمله سيدحسن 

اُف، كه رياست صندوق خزانـه گـيالن را برعهـده     سابق خزانه عامه گيالن، و محمدبيگ خليل
» از عمال روسها و متصدي كارهاي خوشتاريا«اُف را  داشت. نويسنده گمنام اين گزارش، خليل

  معرفي كرده است. 
االجاره پرهيـز   گذاري مذكور را قانوني ندانسته و از دريافت مالباوجوداين، وزارت ماليه وا

كرد. اشكاالتي ديگري نيز متوجه اين واگذاري بود. از قرار مكاتبات بعدي، خوشتاريا بخشي از 
آهن طوالرود و انتقال آن به پيربـازار در   آهن مذكور را از محل برچيدن راه تجهيزات ساخت راه

تعلق داشـت كـه در كرگـانرود    » پرسيس«آهن اخير به كمپاني  ده بود. راهاختيار اميرمنظم قرار دا
بود(ســاكما، ســند » بــري و مريضــخانه و غيــره هــاي چــوب كارخانــه بــرق و ماشــين«مالــك 

خوشتاريا خود را نماينده اين شركت معرفـي كـرده و گويـا ايـن امتيـاز       19).240/005869/17
هاي كرگانرود و طالش به روسـها واگـذار    از جنگل برداري بخشي از امتيازاتي بود كه براي بهره

آهـن را از خوشـتاريا خريـداري كـرده      شده بود. البته، اميـرمنظم بخشـي از تجهيـزات ايـن راه    
  بود(همان سند).

سـالي  «بايست  طبق قراردادي كه ميان اميرمنظم و وزارت فوائد عامه تنظيم گشته بود، او مي
پرداخت كنـد. دو قسـط اول   » پنج قسط مساوي بدولتسه هزار و هفتصد تومان و كسري در 

قرارداد به دليل اختالفي كه ميان وزارت ماليه و وزارت فوائد عامه بر سر واگذاري اين امتياز به 
شد. همچنين، مبلغ دوازده هزار تومان اجاره بندر بابـت   وجود آمده بود، نزد بانك نگهداري مي
وزارت ماليه و فوائد عامه هنـوز دريافـت نشـده بـود.      دو سال به دليل همين اختالف نظر ميان

آهن را افزايش دهـد. تـا    افزون بر اين، اميرمنظم متعهد شده بود كه در فاصله سه سال طول راه
). در 240/005869/36متر از اين تعهد را به انجام رسانده بود(ساكما، سند  1650ش. وي 1304

مستشار آمريكايي واگذار شده بود.   به آرتور ميلسپو،اين زمان، رسيدگي و ساماندهي امور مالي 
سرهنگ مك كورماك و سرهنگ ميچل، دو تن از همكاران وي كه مسئول ساماندهي امور مالي 

)، يكي از كارمندان وزارت ماليه را مأمور رسـيدگي بـه   62]: 1356اياالت شده بودند(ميلسپو، [
كرده بودند. مأمور يادشده همراه بـا دو نماينـده از    آهن پيربازار به اميرمنظم پرونده واگذاري راه

وزارت فوائد عامه و ميرزاابراهيم خان شعباني، وكيل اميرمنظم به پيربازار رفتند و جوانب امر را 
هـايي   ). پس از بررسي هيئت مذكور، هزينه240/005869/36بررسي دقيق نمودند(ساكما، سند 

محلي به انجام رسانده بود از عوايد و تعهد وي كسر  آهن كه اميرمنظم در جهت توسعه اين راه
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شده و واگذاري ابطال گرديد. اما در همين حين، طغيان رودخانه و جـاري شـدن سـيل باعـث     
آسيب جدي ايستگاه راه آهن پيربازار و خطوط ريلي آن شد. درست مشخص نيست كه در اين 

ي است كه فعاليت آن تا چند سـال بعـد   آهن پيربازار آمد. عزيز طويلي مدع سالها چه بر سر راه
). اما اين ادعا با شواهد موجود چندان خوانايي ندارد. با 437: 1371/2نيز رونق داشت(طويلي، 

آهن پيربازار تا چند سال بعـد نيـز جريـان داشـت،      اينكه طبق اسناد موجود، پرونده تصدي راه
دهد كه ايستگاه و خطوط ريلـي   بررسي چند قطعه عكس موجود در آرشيو ملي ايران نشان مي

آهن مذكور در سالهاي موردنظر دچار فرسودگي شد و در عمل، از ميان رفت(ساكما، اسـناد   راه
240/005869/16 ،240/005869/53 ،240/005869/57 .(  

اي كاري به فعاليت بندر پيربازار وارد آورد  روسيه، ضربه1917واقعيت اين است كه انقالب 
ن در خالل نزديك به پنجاه سال، بر بستر رونق روزافزون تجارت دريـايي  كه حيات مستعجل آ
آهن ماوراي قفقاز، توسعه يافته بود. با روي كار آمدن دولت كمونيستي در  با روسيه و افتتاح راه

و شـوقي كـه بـراي      روسيه شوروي، الگوي مراودات دو كشور از اسـاس تغييـر كـرد و شـور    
ر چهارچوب راهبرد استعماري دولت تزاري پديد آمده بود، از ميان گذاري در اين بندر د سرمايه

طلبانـه روسـها    توانست بخشي از برنامه جاه آهن پيربازار كه تا پيش از اين رخداد، مي رفت. راه
)، در نتيجه وقـوع آن  Rittikh, 1901: 3-23آهن ماوراي قفقاز با اقيانوس هند باشد( براي پيوند راه
اهميتش را از دست داد و زيرساخت آشفته آن در اختيار دولت نوگراي ايران ساز،  رخداد دوران

قرار گرفت. همزمان با اين تحوالت، دولت پهلوي اموال روسها در گيالن را بر مبناي عهدنامـه  
تصرف كرد و روند نوسازي بندر انزلي (پهلوي) را با جديت دنبال كـرد. پـيش از    1300/1921

ــداز ب  ــازي باران ــن، نوس ــوج اي ــاخت م ــي و س ــدر انزل ــكن ن ــالهاي   ش ــله س ــاي آن در فاص ه
ق.، بر ميزان ورودي آب به مـرداب تـأثير گذاشـته و باعـث     1332م./1914ق. تا 1315م./1898

داد. سـرانجام،   كاهش ژرفاي مرداب و مسير آبي شده بود كه پيربـازار را بـه انزلـي پيونـد مـي     
داد(داريـوش،   را بـه غازيـان پيونـد     شمسي كه انزلـي 1318گشايش پل متحرك بندر انزلي در 

انزلـي بـه رشـت، آخـرين       ) و سپس، توسـعه راه شوسـه  15- 13: 1320؛ همو، 16- 13: 1319
اي در ذهن  زوال بندر پيربازار وارد آورد و دوره فعاليت آن را به خاطره ها را به حيات روبه ضربه

وي براي آباد كـردن بنـادر    مردم محلي تبديل كرد. مردمي كه برخي از آنان رضاشاه و سياست
  20دانند. مازندران را عامل از ميان رفتن پيربازار مي
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  گيري . نتيجه7
تبييني، روند ظهور و افول بندر پيربـازار بـه مثابـه    - در اين نوشتار با اتخاذ يك رويكرد توصيفي

اي خُرد از تجربه توسعه در ايـران دوره قاجاريـه بررسـي شـد. چنانكـه شـواهد تجربـي         جلوه
ساله در مدار توسعه و تبديل بـه   دهد، آبادي پيربازار در مقطعي كمابيش پنجاه پژوهش نشان مي

رشته عوامل ايجابي زمينـه ايـن تحـول را     يك لنگرگاه مهم تجاري و مسافري قرار گرفت. يك
فراهم كرد كه موقعيت جغرافيايي مساعد و رونق اقتصاد تجاري دريامحور روسـيه و ايـران در   
رأس آنها قرار داشت. تبديل بندر انزلي به مهمترين كانون تجارت دريايي شمال ايران در سـده  

وآمد شد، خود برآيند  ك لنگرگاه پررفتساز تبديل آبادي پيربازار به ي سيزدهم/نوزدهم كه زمينه
تحوالت جهاني و توسعه اقتصادي و صنعتي روسيه بود. روند ظهور روسـيه تـزاري در قامـت    
يك قدرت استعماري مدعي از چند سده پيش آغاز شده بود و در سده سيزدهم/نوزدهم شتاب 

دستاوردهايي كـه  گرفت. گسترش قلمرو استعماري اين قدرت مدعي به درياي خزر و قفقاز و 
اين پيشرفت براي اقتصاد روسيه داشت، تأثير مستقيم بر ايران گذاشت و تالش روسيه براي در 

هاي اصلي جوالن اين قـدرت تبـديل كـرد.     اختيار گرفتن بازار ايران، گيالن را به يكي از حوزه
ديگـر، رشـد   ترتيب، توسعه پيربازار بر مدار اين تحول و منطق موقـت آن بـود. بـه بيـان      بدين

وآمـد مسـافران    چشمگير تجارت دريامحور روسيه و ايران از گذرگاه بندر انزلي و رونق رفـت 
ايراني و خارجي از طريق اين بندر، در نبود يك راه زميني، پيربازار را در موقعيتي قرار داد كه به 

  لنگرگاه اصلي رشت تبديل شود. 
طور كه  ه توسعه پايدار را تجربه نمايد و همانحال، پيربازار در موقعيتي قرار نداشت ك بااين

اي نـاگزير در   بهمعناي متعارف آن باشد، پايانه»بندر«بررسي شواهد نشان داد، بيش از آنكه يك 
قـواره آن نتيجـه طبيعـي فقـدان راهبـرد و       مسير آبي انزلي به رشت بود كه رشد شتابناك و بـي 

الگوي سنتي ارتباطات و ترابري در گـيالن   به - سياست تجاري روسيه- تحميل يك اراده بيروني
استوار بـود. پيربـازار   » كرجي«بود. الگويي كه در مرتبه نخست بر حمل و نقل آبي و استفاده از 

هـايي بـود كـه     در كرانه مرداب و با فاصله مطلوب از رشت، يك مقصـد عـالي بـراي كرجـي    
هاي روس تحويل گرفتـه،   كشتي برخوردار از مزيت فقدان يك اسكله مدرن، بار و مسافر را از
رپيچ     با مهارتي كه در گذر ايام به دست آورده بودند، درياي توفان وخـم   خيـز خـزر و مسـير پـ

گيـري   پيمودند. چند دهـه فعاليـت در ايـن مسـير بـه شـكل       مرداب را تا لنگرگاه آشفته آن مي
ر الگوي آن مقاومت وكار و اقتصادي محلي منجر شده بود كه به طور طبيعي در برابر تغيي كسب
كـرد و   گذاري شركت راه انزلـي را توجيـه مـي    كرد. كارآمدي و ضرورت اين مسير، سرمايه مي
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ميرقاسم، مالك پيربازار را فراهم آورد. ايـن قـرارداد بـه     همين امر، زمينه انعقاد قرارداد با حاجي
پـي ريخـت. امـا    » بندر«گذاري در جهت توسعه اين  اي حقوقي براي سرمايه سهم خود شالوده

وقف مداخل بندر توسط حاجي ميرقاسـم و واگـذاري همزمـان توليـت و نظـارت بـر آن بـه        
مشيرالسلطنه و سيدعباس به معناي تداخل اين سازوكار حقوقي سنتي با منطق قـرارداد مـذكور   
بود. از سوي ديگر، حضور دولت به عنوان يك طرف سوم كه در قامت حكومت ايالتي گـيالن  

بر پيچيدگي اين موقعيت افزود. اين وضعيت به يك آشفتگي گريزناپذير و دعوايي  چهره نمود،
حقوقي انجاميد كه تا چند سال ادامه يافت. اما اصرار روسها بر پيگيري سياست نفوذ اقتصادي، 

آهن پيربازار جلـوه   كرد كه در قالب ساخت راه گذاري و توسعه بندر را توجيه مي تداوم سرمايه
  م. شتاب معناداري يافته بود. 1907ي كه بعد از امضاي قرارداد استعماري نمود. سياست

سرانجام، جنگ جهاني اول و سپس، انقالب روسيه الگوي مناسـبات ايـران و روسـيه را از    
معنا تهي كرد. روي كـار آمـدن رضاشـاه و     اساس تغيير داد و منطق موقت توسعه پيربازار را از 

ويژه ساخت پلهاي متحـرك غازيـان و انزلـي، و     ر مدار نوسازي، بهپيگيري توسعه بندر انزلي ب
وجوش بندر پيربازار بود؛ حتي  سپس، راه آسفالت انزلي به رشت، به معناي پايان حيات پرجنب

گشت. در واقـع،   كار پيربازاري به توطئه عامدانه رضاشاه تفسير مي بانان كهنه اگر از سوي كرجي
ا به پارو زدن خو گرفتـه و راه رفـتن را از يـاد بـرده بودنـد، درك      هايي كه ساله بان براي كرجي

زيستي تبديل كرد، چندان  اي محيط تحولي كه مرداب انزلي را از يك مسير طبيعي كهن به پديده
  آسان نبود.

  
  ها نوشت پي

 

هـا و اشـتباهات    . در روايت كفترودي از تاريخ بندر پيربازار آشفتگي1396؛ 1379. غالمي كفترودي، 1
  خورد. به چشم ميآشكاري 

 ) گزارشي مبسوط و تحليلي از اين موضوع به دست داده است. 1382. رحمانيان (2

شـوند. بـراي    هاي متنوع و رويكردهاي متفاوتي را شامل مـي  ورزان طيف پردازان و انديشه . اين نظريه3
؛ 321- 169: 1377؛ فـوران،  332- 295، 1387؛ سـيف،  116- 70: 1372نمونه بنگريد بـه: كاتوزيـان،   

  .111- 71: 1398؛ شجاعي ديوكاليي، 280- 257: 1396؛ اميراحمدي، 266- 247: 1376علمداري، 
گـوني ضـبط شـده اسـت كـه از جملـه        . نام اين آبادي در منابع فارسي و غيرفارسي به اشكال گونـه 4

رد. در باب وجه تسـميه  بازار اشاره ك بازار و پيري بازار، پيره توان به پيربازار، پيله پربسامدترين آنها مي
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هاي مختلفي طرح شده است. در اين پژوهش از نام متـداول امـروز آن اسـتفاده     اين نامها نيز ديدگاه
  شده است. 

براي اين پديده طبيعي رواج بيشتري يافته » تاالب«شناسي و محيط زيستي، لفظ  . امروزه از زاويه اقليم5
  است.

ــرود  6 ــاهي لنگ ــت لنگرگ ــاره اهمي ــده   . درب ــه دوم س ــيه در نيم ــران و روس ــاري اي ــبات تج در مناس
- 397، 327- 326: 1387دوازدهم/هجدهم و نيمه نخست سده سيزدهم/نوزدهم بنگريد به: قبادياني، 

 ؛ و نيز:450، 398- 397: 1357؛ رابينو، 398

Hanway, 1753/1: 264, 395-396; Blaramberg, 1853: 103. 

آورد:  با كرجي آورده است امـا نـامي از پيربـازار نمـي    » آب انزلي«از  هايي نيز به عبور . مرعشي اشاره7
 .354، 297: 1364مرعشي، 

-Kukanova, 1977: 128. درباره سهم گيالن از تجارت ايران و روسيه در اواخر دوره صفويه بنگريد به: 8

130  
وب غربـي رشـت بـه    وآمدها از مسيري زميني بود كه از جنـ  . با اين حال، همچنان بخش اعظم رفت9

خورد كه در امتداد كرانه غربي درياي خزر  رفت و در آنجا به شاهراه زميني پيوند مي سمت آستارا مي
اي كه از گيالن و درياي خزر به دست داده اين شاهراه و  يافت. اولئاريوس در نقشه تا دربند ادامه مي

سـفر بازگشـت    .https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8593053vمنازل آن را ترسـيم كـرده اسـت:    
-Olearius, 1669: 291هاي سفارت اولئاريوس و ولينسكي به روسيه از همين مسير انجـام شـد:    هيئت

294; Bushev, 1978: 186-189  
زمينه اين تحول از چند سده پيش فراهم آمده بود. از اوايل سده دهم/شانزدهم، به دنبال ظهور نظم  .10

هـاي تجـاري اروپـايي بـراي گشـودن       الملل و تكاپوي كمپـاني  هاني مدرن در عرصه تجارت بينج
محورهاي جديد ارتباطي از راه روسيه و رود ولگا، ژئوپليتيك درياي خزر تغيير كرد و اين دريـا كـه   

روپا و محور ارتباطي ا تا پيش از آن بيشتر ميزبان دريانوردي و تجارت محدود مردمان پيرامون بود، به
هاي يازدهم/هفدهم و دوازدهم/هجدهم، روسـيه تـزاري بيشـتر از     روسيه با آسيا تبديل شد. در سده

مند گشـت.   رهگذر سوداگري ارامنه و تكاپوي كمپاني مسكوي انگلستان، از مزاياي اين تجارت بهره
دار تجارت در  هدر نيمه دوم سده يازدهم/هفدهم و اوايل سده دوازدهم/هجدهم، بازرگانان ارمني داعي

اين حوزه بودند و همتايان روس آنان نيز توانسته بودند در شماخي جاي پايي ايجاد كننـد. در نيمـه   
سده دوازدهم/هجدهم كمپاني مسكوي يك بار ديگر كوشيد تا با جلب توافق ملكه روسـيه، محـور   

ين كمپاني بـه نادرشـاه و   درياي خزر را بازگشايي كند. اما پيوستن جان التون، نماينده ا- تجاري ولگا
اندازي ناوگان نظامي، روسها را سخت برآشفت و نسبت به حضـور ايـن    همراهي فعال با وي در راه

آهنـگ   كمپاني بدبين كرد. با اين تجربه، راهبرد خزري روسيه از نيمه دوم سده دوازدهم/هجدهم، هم
م.) سياسـت  1796- 1762(حك.  با نوسازي و صنعتي شدن امپراتوري تزاري تغيير كرد. كاترين دوم
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گيري از  گرفت و با بهره پتر يكم را در تقويت نفوذ روسيه در حوزه درياي خزر با جديت بيشتري پي
ضعف ايران، حضور نظامي خود را در آن تقويت كرد. اين روند سرانجام بـه رويـارويي نظـامي دو    

چاي به دولت قاجاريـه بـود. ايـن     نهاي گلستان و تركما كشور انجاميد كه نتيجه آن تحميل عهدنامه
ها همزمان كه به جدايي بخشِ بزرگي از قلمرو تاريخي ايران و تصرف منـابع و مـردم ايـن     عهدنامه
ها به نفع روسيه انجاميد و اين كشور را از داشتن ناوگان نظامي در درياي خزر محروم كرد،  سرزمين

وقي جديـد نيـز فـراهم آورد. از دهـه     زمينه رونق تجـارت ميـان دو كشـور را بـر يـك مبنـاي حقـ       
م. به بعد، حجم تجارت روسيه و ايران از دو محور دريايي و زميني روي در افـزايش  1830ق./1250

نهاد و در نيمه سده نوزدهم ميالدي شمال ايران پـذيراي حجـم چشـمگيري از كاالهـاي صـادراتي      
 و نيز: 512- 502: 1398روسيه بود. در اين زمينه بنگريد به: مرشدلو، 

Reading, 1938: 220-258; Iukht, 1994: 102-125; Ataev, 1991: 90-113; Kotilaine, 2005: 

451-465; Nikonov, 2009:280-308; Ghereghlou, 2020: 1-16. 
(دسترسي به شماري از اين مĤخذ را مديون دكتر كيومرث قرقلو هسـتم كـه جـا دارد از ايشـان     

  نويسنده مسئول) سپاسگزاري ويژه داشته باشم. 
 750با سرمايه اوليـه   1849/1265اي از شركت كشتيراني مركوري بود كه در سال  . اين كمپاني شعبه11

هزار روبل به منظور ارائه خدمات كشتيراني در حوزه ولگا راه اندازي شـده بـود. شـعبه قفقـاز ايـن      
در شركت كه در نيمه دوم سده نوزدهم و ربع نخست سده بيسـتم بيشـتر سـهم از ترابـري دريـايي      

 1860/1280تأسيس شد و در دهـه   1857/1273درياي خزر را به خود اختصاص داده بود، در سال 
 پانزده كشتي بخار و چندين شناور بادي در درياي خزر داشت. 

آهن و پيامدهاي آن براي ايران بنگريد بـه: عرفانيـان و    . براي گزارشي كوتاه از روند ساخت اين راه12
  .351- 346 )، صص1393/19مرشدلو، (

: 1335/2؛ دالماني، 64- 60: 1373/1هاي خارجي بنگريد به: كرزن،  . براي چند نمونه ديگر از گزارش13
  ؛ و نيز:1138- 1135

Binder, 1887: 439; Savage-Landor, 1903/1: 30-33. 
پيربـازار  هاي گذرا اما مفيد شماري ديگر از اشراف قاجاري درباره كيفيت بنـدر   . نيز بنگريد به اشاره14

؛ 23: 1389/2الدولـه،   ؛ سـيف 356: 1362السـلطان،   هـا: ظـل   در اواخر دوره قاجاريه در ايـن نشـاني  
 ؛ 33: 1389/4السلطنه،  ؛ حسام661: 1389/6الدوله،  ؛ امين362: 1374عزالدوله، 

 چند روز پيش از رحلتش سه هزار تومان وجه«. در حاليكه طبق عريضه مالاسماعيل نجفي گيالني، 15
، 42ق.، ك 1333(استادوخ، » حاضر نموده بود و صورت تقسيم هم نوشته بود كه ارسال بعتبات شود

  ).15، س 25پ 
  .1396. بنگريد به: افشاريان: 16
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بـرداري از   ويژه، امتيازات بهره . درباره خاستگاه، پيشينه و اقدامات اين شخصيت جنجالي در ايران به17
  ؛ و نيز:51- 32: 1390؛ احمدي، 164- 159: 1357ريد به: آقابكف، ها و نفت كوير خوريان بنگ جنگل

Ferrand, 1983: 30-33; Jolbordi & Liparteliani, 2020: 201-211; Morton, 2020: 23.  
اند  . تاريخ، سابقه و چندوچون اين واگذاري مبهم است. مورخان محلي گيالن بدون ذكر منبع، نوشته18

تر با ميرعباس بيگ، متولي موقوفه پيربازار بسته بود، اين امتياز  قراردادي كه پيشكه خوشتاريا بر پايه 
 9به دست آورد. مدت امتياز بيست سال بود و در ازاي پرداخت ساالنه  1337رجب  14را در تاريخ 

 .435- 434: 1372/2؛ طويلي، 43- 41: 1396هزار تومان منعقد گشت: غالمي كفترودي، 

  .45: 1390كت بنگريد به: احمدي، . درباره اين شر19
  .1398بانان قديمي پيربازار، بهمن  . مصاحبه با آقاي سماكي شالي از كرجي20

  
  نامه كتاب

  ، اسناد متعدد.5869، 5851هاي شماره:  پرونده، 240آرشيو ملي ايران (ساكما)، كارتن 
(پرونده  42)، 9(پرونده  25)، 21(پرونده  11هاي شماره  آرشيو وزارت امور خارجه (استادوخ)، كارتن

 )، اسناد متعدد.11(پرونده  43) و 25

- 1913هـاي شـمال ايـران (    اقـدامات خوشـتارياي گرجسـتاني در جنگـل    «)، 1390احمدي، حسـين ( 
  .53- 31، تابستان، صص 47، سال دوازدهم، شماره تاريخ روابط خارجي ،»م.)1926

  ، تهران: انتشارات زمينه.داري در ايران: دوره قاجاريه موانع تاريخي رشد سرمايه)، 1359اشرف، احمد (
  ، رشت: فرهنگ ايليا.نگاهي به گيالن در دوره قاجار)، 1396افشاريان، ناصر (

صاد سياسي ايران در دوران قاجار، جامعه، سياست، اقتصـاد و روابـط   اقت)، 1396اميراحمدي، هوشنگ (
  ، تهران: نشر گستره.1926تا  1796خارجي از 

هاي حج قاجاري، جلـد ششـم، بـه كوشـش      ، سفرنامهسفرنامه مكه)، 1389خان ( الدوله، ميرزاعلي امين
  رسول جعفريان، تهران: نشر علم.

، ترجمـه احمـد تـوكلي، تهـران:     1914- 1828ي روس و ايران، روابط بازرگان)، 1365انتنر، مروين ل. (
  انتشارات بنياد دكتر محمود افشار.

، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران: انتشـارات  خاطرات آقابكف)، 1357يويچ ( آقابكف، گريگوري سرگي
  پيام.

  دي.، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزگنج شايگان)، 1376جمالزاده، محمدعلي (
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هاي حج قاجاري، به كوشش رسول جعفريان، جلد چهارم،  ، سفرنامهسفرنامه مكه)، 1389السلطنه( حسام
  تهران: نشر علم.
وشي (مترجم  ، دو جلد، ترجمه محمدعلي فرهسفرنامه خراسان تا بختياري)، 1335دالماني، هانري رنه (

  همايون)، تهران: انتشارات اميركبير.
، سـال اول، شـماره دهـم،    نامـه راه ، مجلـه  »پلهاي متحرك بندر پهلوي) «1319- داريوش، مهندس(؟) (

، سـال دوم، شـماره اول،   نامـه راه ، »پلهاي متحـرك بنـدر پهلـوي   «)، 1320؛ (16- 13اسفند، صص 
 .15- 13فروردين، صص 

  .351- 346، صص »آهن: قفقاز و آسياي مركزي راه«)، ذيل 1393( 19، ج دانشنامه جهان اسالم
نـژاد، تهـران:    ، تصـحيح و تحشـيه غالمحسـين زرگـري    مĤثر سلطانيه)، 1383دالرزاق مفتون (دنبلي، عب

  انتشارات روزنامه ايران.
  زاده، رشت: طاعتي. ، ترجمه جعفر خماميواليات دارالمرز ايران: گيالن)، 1357لوئي ( رابينو، ياسنت

(از آغاز دوره  مسلمين ايرانيان وماندگي  شناسي انحطاط و عقب تاريخ علت)، 1382رحمانيان، داريوش (
  قاجار تا پايان دوره پهلوي)، تبريز: انتشارات دانشگاه تبريز.

انداز  طلبي روسيه تزاري و تغيير ژئوپليتيك جايگاه درياي خزر از چشم توسعه«)، 1398مرشدلو، جواد (
، پـاييز و  2 ، شـماره 12، دوره مطالعات اوراسـياي مركـزي  ، »م.) 1800- 1550نظام جهاني مدرن، (

  .518- 497زمستان، صص 
، اسنادي از روابط ايران و روسيه از صفويه تـا قاجاريـه  ) 1387مسلمانيان قبادياني، رحيم (به كوشش) (

  تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
، اي دربـاره گـيالن و مازنـدران    مسافرت به ارمنستان و ايران، به انضمام جـزوه )، 1347ژوبر، پير آمده (

  مه عليقلي اعتمادمقدم، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.ترج
(احسن التـواريخ)، بـه اهتمـام غالمرضـا      تاريخ محمدي)، 1371ساروي، محمدفتح اهللا بن محمدتقي (

  طباطبايي مجد، تهران: اميركبير.
  ، تهران: نشر ني.قرن گمشده، اقتصاد و جامعه ايران در قرن نوزدهم)، 1387سيف، احمد (

، به تصحيح و تحشيه علي اكبر خداپرست، جلد الدوله سفرنامه سيف)، 1364محمد ( الدوله، سلطان فسي
  دوم، تهران: نشر ني.

، سازي، ايران عصر قاجار و پهلوي اول نيافتگي و صنعتي توسعه)، 1398شجاعي ديوكاليي، سيدحسن (
  تهران: انتشارات تيسا.

  جلد، بندر انزلي: ناشر مؤلف. 2، زليتاريخ جامع بندر ان)، 1371طويلي، عزيز (
  ، تهران: انتشارات يساولي. تاريخ مسعودي)، 1362السلطان، مسعودميرزا ( ظل
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، بـه  شاه به فرنگستان سفرنامه ظهيرالدوله به همراه مظفرالدين)، 1371ظهيرالدوله، علي بن محمد ناصر (
  كوشش محمداسماعيل رضواني، تهران: مستوفي.

، دانشنامه جهان اسـالم ، در »آهن: قفقاز و آسياي مركزي راه«)، 1393و جواد مرشدلو (عرفانيان، مسعود 
  .351- 346)، صص 1393( 19ج 

عبدالصمدميرزا سالور عزالدوله و دو سفرنامه او به اروپا در سـالهاي  )، 1374عزالدوله، عبدالصمدميرزا (
  به كوشش مسعود سالور، تهران: دنياي كتاب. ،1300و  1290

، رشـت: فرهنـگ   سـاالر  هاي محلي خان تاريخ گيالن، از آغاز تا پايان حكومت)، 1395عظيمي، ناصر (
  ايليا.

  )، چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟، تهران: نشر توسعه.1376علمداري، كاظم (
  ا.ن (نگاهي به سرزمين و مردم پيربازار)، رشت: بي آيينه پيربازار)، 1379غالمي كفترودي، قاسم (
  ، رشت: فرهنگ ايليا.تاريخ بندر پيربازار)، 1396غالمي كفترودي، قاسم (

.، به كوشش مسعود ه.ق 1303- 1302سفرنامه ميرزاحسين فراهاني، )، 1362فراهاني، ميرزامحمدحسين(
  گلزاري، تهران: انتشارات فردوسي.

يه تـا سـالهاي پـس از    مقاومت شكننده: تاريخ تحوالت اجتماعي ايـران از صـفو  )، 1377فوران، جان (
  ، ترجمه احمد تدين، تهران: انتشارات مؤسسه رسا.انقالب اسالمي
، تصحيح و تحشيه هجري قمري 923- 1038تاريخ گيالن، در وقايع سالهاي )، 1349فومني، عبدالفتاح (

  منوچهر ستوده، تهران: بنياد فرهنگ ايران. 
.، خاطرات پزشك ويژه ناصرالدين ه.ق 1309تا  1306سه سال در دربار ايران، ) 1362فووريه، ژوانس (

  شاه، ترجمه عباس اقبال، تهران: دنياي كتاب.
هاي حج قاجاري، جلد هفتم، به كوشـش   ، سفرنامهسفرنامه مكه معظمه)، 1389قراگوزلو، عبداهللا خان (

  رسول جعفريان، تهران: نشر علم.
، از مشـروطيت تـا پايـان سلسـله پهلـوي     اقتصاد سياسي ايران )، 1372كاتوزيان، محمدعلي (همايون)(

  ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران: نشر مركز.
  ، ترجمه علي اصغر سعيدي، تهران: انتشارات زوار.ها در ايران ها و آيين آدم)، 1362كارالسرنا، مادام (

، ترجمـه  مپرياليسم: پژوهشي درباره ا1914- 1864روس و انگليس در ايران، )، 1371زاده، فيروز ( كاظم
  منوچهر اميري، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.

، 60، شماره فرهنگ، »مردم، علما و توسعه در عصر قاجاريه: راه گيالن«)، 1385بيكي، محمدعلي ( كاظم
  .142- 91زمستان، صص 
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مازندراني، تهـران: شـركت   جلد، ترجمه غ. وحيد  2، ايران و قضيه ايران)، 1373كرزن، جورج ناتانيل (
  انتشارات علمي و فرهنگي.

)، انقراض سلسله صفويه، ترجمه اسماعيل دولتشاهي، تهران: انتشارت علمي و 1370الكهارت، الرنس (
  فرهنگي.

)، تاريخ گيالن و ديلمستان، تصحيح منوچهر سـتوده، تهـران:   1364مرعشي، ظهيرالدين بن نصيرالدين (
  انتشارات اطالعات.

، با مقدمه و حواشي احمد خاتمي، سفرنامه دوم مظفرالدين شاه به فرنگ)، 1387لدين شاه قاجار (مظفرا
  تهران: نشر شهر.

، بـه كوشـش محمـدنادر نصـيري     سفرنامه سوم مظفرالدين شاه به فرنگ)، 1390شاه قاجار ( مظفرالدين
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