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چکیده
این مقاله کوشیده است تا با استفاده از مفاهیم و روششناسی دیالکتیکی هانری لفور به بررسی تولید و تحوالت
فضای شهری بابلسر از دورة انعقاد معاهدة گلستان و ترکمنچای در دورة فتحعلیشاه تا پیش از وقوع انقالب
اسالمی بپردازد .این پژوهش ،در مطالعه و تفسیر تاریخ فضا از منابعی چون سفرنامهها ،اسناد ،عکسهای برجا
مانده ،کتابهای تاریخی محلی ،ملی و بینالمللی ،و تکنیکهایی چون مصاحبههای عمیق ،بحثهای گروهی،
گردآوری تاریخ شفاهی ،و مشاهدة آثار برجا مانده ،استفاده کرده است و به بررسی ساختارها (اقتصادی و سیاسی)،
و عوامل (روابط میان نیروهای اجتماعی) در کنار یکدیگر پرداخته است .با الهام از سهگانة مفهومی لفور ،و با توجه
به تجربة خاص این شهر ،سه گانة ساخته شده جهت ترسیم بافت در هم پیچیدة فضا ،شامل «عمل فضایی»،
«سیاستهای اقتصادی» و «اقتصاد سیاسی» است .مؤلفههای این سهگانه ،در هفت زیردورة تاریخی به تفکیک
مورد بررسی قرار گرفتهاند .بررسی دیالکتیکی این سهگانه ،حاکی از وجود چرخشهای اقتصادی ،فرهنگی ،و تغییر
در نیروهای اجتماعی است و فضا از فضای مطلق به فضای انتزاعی و از فضای انتزاعی به فضای متمایز متحول شده
است .این پژوهش کوشیده تفسیری از این تحوالت ارائه کند.
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طرح مسئله
بررسی تولید اجتماعی فضای شهری بابلسر در یک روند تاریخی ،مسئلهای است برخاسته از
فضای شهری بابلسر در زمان کنونی .بابلسر شهری است در استان مازندران .دریا و رودخانه ،دو
جاذبة اصلی گردشگران در این شهر هستند و آنقدر جاذبه دارند که خریداران امالک حاضرند
بر دوش خانههای هم سوار شوند ،اما در محدودهای نزدیک به دریا باقی بمانند .ظهور برجهای
بلند در حاشیة دریا و به تازگی رودخانه ،ناشی از همین عالقه است .قرار گرفتن در طبقات
باالتر برجها ،با خود چشمانداز بهتری از دریا و شهر ،بههمراه دارد .با باالتر رفتن در
سلسلهمراتب اجتماعی ،میتوان در طبقات باالتر برجها مسکن گزید و این چشمانداز بینظیر را
از آنِ خود کرد .اکثر خانههای ویالیی ،جای خود را به برجها و ساختمانهای بلندمرتبه
میدهند .این واقعه ،نه از سر نیاز به این میزان واحد مسکونی و به تعبیری ارزش مصرفی آنها
که از سر لحاظکردن منافع اقتصادی و ارزش مبادلهای آنهاست .بسیاری از این واحدها ،پس از
مدت درازی از ساخت ،هنوز سکنهای در خود جای ندادهاند .بسیاری پس از تحویل گرفتهشدن
و مفروششدن ،خالی ماندهاند ،تا شاید ماهی و سالی یکبار ،بهانهای باشند برای خروج از
کالن شهرها برای استنشاق هوای پاکیزة ساحلی .فضای شهر بابلسر در زمان حاضر ،فضایی است
که به گواهی ساکنان این شهر و سایر شهرهای مازندران ،بیش از تمام شهرهای توریستی
مازندران به تسخیر بورژوازی مستغالت درآمده ،و با مشکالت عمدة زیربنایی و محیط زیستی
روبهروست .موجودیت بورژوازی مستغالت ،بهعنوان یکی از بخشهای بورژوازی اجتنابناپذیر
است .حال اگر بورژوازی مستغالت همچون مولّد برای کسب ارزش اضافی بهطور صنعتی و
رقابتی به تولید و عرضة ساختمان بهخصوص مسکن بپردازد ،برای تکامل اقتصاد جامعه ،نقش
تاریخی بورژوازی را بازی خواهد کرد .اما هنگامی که در اساس به تولید و عرضة ارزش دارایی
میپردازد ،مخل گردش سرمایه در مدار مولد میشود .انحراف بورژوازی مستغالت از آنجا آغاز
میشود که دیگر برای بهدست آوردن سود ،مسیر خالق رقابتی تولید ارزش مصرفی را
نمی پیماید ،بلکه با سوداگری یا همان بورس بازی ،به کاالی خود هرچه بیشتر خصلت ارزش
دارایی میبخشد ،یعنی هرچه بیشتر آن را گرانتر میکند (مثالً بهجای شهرکسازی برجسازی
میکند) و با باالبردن قیمت زمین و مسکن ،پساندازها و نقدینگیها را بهدنبال خود میکشد.
مکش نقدینگی و پسانداز ،مدار مولد را از پا میاندازد (اطهاری و یزدانی.)43 :1387،
در کنار این مظاهر بورژوازی مستغالت ،که به درجات کمتری در سایر شهرهای شمالی
نیز ظهور کردهاند ،عمارت ها و فضاهای تکا فتاده ای در کنار رودخانه و بافت مرکزی شهر
دیده می شود که متروکافتادن و رو به زوال بودنشان ،نشان از بی توجهی به تاریخی است که
این شهر پشت سر گذاشته است .بابلسر گذشته اش را به فراموشی سپرده؛ شاهد این مدعا
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پیکر ساختمان گمرک است با شیشههای شکسته و دیوارهایی که بدل به تابلوی اعالناتی
برای تب لیغات انواع خدمات شهری شده است؛ شاهد این مدعا ،برج ساعتی است در سمت
غربی رودخانه ،که ساعتش سال هاست روی چهار و چهل دقیقه به خواب رفته است؛ شاهد
این مدعا عمارت شهربانی است که جای درش ،دیوار کشیده اند و روی دیوار ،طرح دری
بزرگ را نقاشی کردهاند.
در حالی که داشتن یک حافظة غنی شهری میتواند منجر به ایجاد یک هویت شهری
قدرتمند در شهروندان شود که همراه با حسی از تعلق و مسئولیت به شهر است ،بابلسر بهسرعت
در حال رهاکردن این حافظه و رفتن به آغوش فراموشی است .رشد بورژوازی مستغالت ،در گرو
همین فراموشی است و بورژوازی مستغالت مترصد فرصتی است که ساختمان گمرک ،برج
ساعت ،ساختمان شهربانی ،و ساختمانهای قدیمی شهر ،دیگر هیچ معنایی به ذهن ساکنان
نیاورند ،تا بهراحتی تسخیر و تخریبشان کند و مجتمع تجاری و برج بسازد.
این تحقیق ،کوشیده است با یافتن ارتباط میان فضاهای فیزیکی تکافتادة موجود،
سیاستهای اقتصادی بین المللی ،ملی و محلی ،و روابط میان نیروهای اجتماعی و اقتصاد
سیاسی ،به بررسی روند تحوالت فضای شهری بپردازد .در طی رمزگشایی این روندها ،تصاویری
از شهر نمایانده می شد ،که با یافتن محل دقیق هر قطعه از این پازل از روی شواهد ،و با کنار
هم چیدنشان ،میتوان به تصویری پاناروماگونه در دل زمان از شهر رسید.

پیشینة تحقیق
لفور 1فضا را حاصل دیالکتیک یک سهگانة فضایی شامل فضای بازنمایی ،۲بازنمایی فضایی 3و
عمل فضایی 4میداند .در اینجا به پژوهشهایی پرداخته خواهد شد که با بهکارگیری سهگانة
مفهومی لفور ،کوشیدهاند به شناخت و بررسی فضا بپردازند.
یکی از نخستین مطالعاتی که از سهگانة مفهومی لفور برای شناخت فضا بهره برد ،مطالعة
آلن و پریک (1994) 5بود .آنان بحث لفور در خصوص فضای انتزاعی را به فضای انتزاعی مالی
بردند و کوشیدند نشان دهند که چگونه کسانی که در بازارهای مالی شهر لندن کار میکنند ،از
خالل اعمال فضایی روزمره و شبکههای جهانی ،یک کدگذاری مسلط ویژه از فضا ارائه
میدهند .تأکید ویژة آنان بر وضعیت قدرت و مجموعههای مختلفی از روابطی بود که فضای
مالی مسلط تحت آنها محافظت میشود .در بخش آخر مقاله ،به افرادی پرداخته شده است که
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در فضای مالی شهر فراموش میشوند .در این بخش ،بر شیوة بهرهگیری آنان از فضای مسلط و
توانایی آنان در براندازی کدگذاری مالی مسلط تأکید شده است ).(Allen &Pryke, 1994:453-475
هرنس ،1تولید فضای لفور را از مطالعات شهری به مطالعات سازمانی برده و برای تحلیل
یک سازمان ،از مدل سهگانة فضایی لفور با تمایزات هستیشناختی (فضای فیزیکی/طبیعی،
فضای اجتماعی و فضای ذهنی) استفاده کرده است ).(Hernes, 2004
یکی دیگر از پژوهشهایی که برای شناخت فضا از سهگانة مفهومی لفور بهره برده است،
پژوهش جانا کرپ (2008) ۲است .به اعتقاد او در حالی که توقع میرود برنامهریزی ،تمام افراد
درگیر در روابط اجتماعی را درگیر کند ،اما اغلب بازنماییهای فضای اجتماعی تحت سیطرة
حاکمان قرار دارند .این مقاله می کوشد به فهم اختالفات و تنوعات اجتماعی فضایی نایل شود و
معتقد است سهگانة مفهومی لفور ،بهترین ابزار برای نشاندادن بیتعادلیها در برنامهریزیها و
بهترین ابزار برای بررسی موقعیتهای فضایی از زوایایی غیراز زاویة دید حاکمان است (Carp,
).2008: 129-142
پژوهشی که در ایران با بهرهگیری از سهگانة فضایی لفور به بررسی فضای شهری پرداخته
است ،پایاننامة دکتری سیاوش قلیپور با راهنمایی دکتر اباذری است .او در این پژوهش،
تحوالت فضایی شهر کرمانشاه را در بستر تاریخ معاصر مطالعه میکند و میکوشد تولید فضای
اجتماعی شهر کرمانشاه را با روش دیالکتیکی و بر اساس سهگانة لفور توضیح دهد (قلیپور،
.)1391

مفاهیم و زمینههای نظری
فضا ،تولید فضا ،تاریخ فضا ،سهگانة مفهومی ،و دیالکتیک فضایی ،مجموعه مفاهیم
بههمپیوستهای هستند که بهعنوان چارچوب مفهومی ،مفاهیم مورد مطالعه در تحقیق حاضر را
در قالب یک نظام منسجم معنایی به یکدیگر پیوند میدهند .تمامی این مفاهیم ،ریشه در
نظریات لفور در کتاب «تولید فضا» دارند ،که همانطور که در پیشینه به آن اشاره شد ،منبع
الهام تحقیقات بسیاری در جامعهشناسی و انسانشناسی شهری ،و حتی مطالعات سایر
حوزههای جامعه شناسی قرار گرفته است .این تحقیق نیز برای یافتن چهارچوبی برای مطالعة
همهجانبه تر موضوع ،از چارچوب مفهومی و روش دیالکتیکی هانری لفور بهره میبرد .تلقی لفور
از فضا ،چندبُعدی و متوجه ابعاد فیزیکی ،اجتماعی و ذهنی از فضاست (لفور .)18 :1389 ،لفور
عملهای اجتماعی فضایی متصل به ساختهای اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد و بهدنبال
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کشف رمزهای فضایی ای است که هر یک دال یک عمل فضایی و اجتماعی خاص هستند (لفور،
 .)۲8 :1389لفور ادعا میکند که فضا امری است که بهصورت اجتماعی تولید میشود .از نظر او
فضا ،توسط نیروهای اجتماعی و سیاسی در جهت کنترل ،سلطه و قدرت ،تولید میشود ،اما
کامالً تحت کنترل و سلطة آنان در نمیآید .این روابط پیچیده ،به ادراک درنمیآید مگر با
بهرهگیری از یک مدل دیالکتیکی که در کار او بهشکل یک سهگانة مفهومی بازتاب مییابد؛ سه
گانهای از عمل فضایی (فضای برداشتشده) ،فضای بازنمایی (فضای زیسته) و بازنمایی فضایی
(فضای انگاشتشده)« .عمل فضایی یک جامعه ،فضای آن جامعه را پنهان میکند ،آن را در یک
تعامل دیالتیکی مطرح و مقدم میشمارد ،آن را بهتدریج تولید میکند و بهطور قطع ،وقتی بر
آن مسلط میشود ،آن را تصرف میکند .از نقطهنظر تحلیلی ،عمل فضایی یک جامعه از طریق
رمزگشایی فضایش آشکار میشود» (لفور .)59 :1389 ،بازنمودهای فضا ،یعنی فضای متصور،
فضای دانشمندان ،طراحان ،شهرسازان ،تقسیمکنندگان زمین ،فنساالران ،مهندسان اجتماعی،
و نوعی از هنرمندان با گرایش علمی است .این فضا ،فضای مسلط در هر جامعه (یا شیوة تولید)
است .این بعد از فضا به نشانه های زبانی گرایش دارد .فضای بازنمودی ،فضایی است که
مستقیماً از طریق تصاویر و نمادهای مرتبطش زیسته میشود؛ فضای «ساکنان» و «کاربران»؛
فضای هنرمندان و معدودی از نویسندگان و فیلسوفان ،که توصیف میکنند و سودای چیزی
بیش از توصیفکردن در سر ندارند .فضای مسلط با بهرهگیری از قدرت تخیل میخواهد این
بعد را تسخیر کند و تغییر دهد .این بعد از فضا روی فضای فیزیکی را میپوشاند ،و از ابژههایش
استفادة نمادین میکند .بنابراین میتوان گفت فضاهای بازنمودی ،کم و بیش به نظامهای
منسجم نمادها و نشانههای غیرزبانی گرایش دارند (لفور 59 :1389 ،و.)60
هرنس ،این سهگانهها را در ارتباط با هم میداند ،و نقطة تمایز این سهگانهها را در تمایز
سطح هستیشناختی از سطح معرفتشناختی میداند:
جدول شمارة  :1چارچوب لفور در خصوص حاالت فضایی
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زیسته

 1منبع.(Toyoki,2004: 378) :
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دیالکتیک فضایی
به اعتقاد لفور ،درک درست فضا فقط از طریق درک رابطة دیالکتیکی سه بعد فوق رخ میدهد.
او میکوشد این سه لحظة جدا از هم را بههم متصل کند« .گروه سهتایی امر دریافتهـ پنداشتهـ
زیسته (در واژگان فضایی :عمل فضایی ،بازنمودهای فضا ،فضاهای بازنمودی) اگر بهعنوان یک
«مدل» انتزاعی تلقی شود ،همة استحکامش را از دست میدهد و اگر بتواند امر انضمامی را
دریابد ،در این صورت ،معنایش بهشدت محدود است و برابر با چیزی بیش از معنای یک
میانجی ایدئولوژیکی در میان دیگر میانجیها نیست .قلمروهای امر زیسته ،پنداشته و دریافته
باید بههم مرتبط باشند تا «سوژه» ،بتواند بدون سردرگمی از یک قلمرو به قلمرو دیگر برود»
(لفور.)6۲ :1389 ،

تاریخ فضا
اگر فضا تولید شود ،اگر یک نیروی مولد وجود داشته باشد ،پس ما با تاریخ سروکار داریم .تغییر
از یک شیوه به شیوهای دیگر ،باید مستلزم تولید فضایی جدید باشد (لفور71 :1389 ،و.)7۲
تاریخ فضا نمیتواند به مطالعة لحظههای خاصی که شکلگیری ،استقرار ،زوال و انحالل رمزی
مشخص ،آنها را ساختهاند ،محدود باشد .این تاریخ باید با استفاده از شیوههای تولید بهعنوان
اموری کلی که جوامع خاصی را با تاریخها و نهادهای خاصشان زیرپوشش قرار میدهند ،به
جنبة کلی نیز بپردازد .بهعالوه ،ممکن است از تاریخ فضا متوقع بود که توسعة فرآیند تولیدی را
بهنحوی دورهبندی کند که دقیقاً مطابق با دورهبندیهای عموماً پذیرفتهشده نباشد (لفور،
.)74 :1389
بهاین ترتیب ،لفور سراغ تاریخ طوالنی فضا میرود؛ تاریخی که فضاهای بازنمودی،
بازنمودهای فضا ،و مهم تر از همه ،روابط متقابل آنها و پیوندهایشان با عمل اجتماعی را توضیح
میدهد .بنابراین ،تاریخ فضای مدّنظر او جایی بین انسانشناسی و اقتصاد سیاسی قرار دارد
(لفور .) 18۲ :1389 ،اصل و عمدة بحث لفور در خصوص تاریخ تولید فضا ،خود را در چرخش از
فضای مطلق (فضاهای طبیعی ،فضاهای مقدس ،آرامگاهها و مزارها) ،به فضای انتزاعی (فضای
مبادله ،فضایی که با قراردادها ،میکوشد اجماع ،امنیت و تمدن ایجاد کند و برای همگنسازی
هر مخالفتی را سرکوب میکند و اختناق اعمال میکند) و بعد ،ظهور تناقضات در فضای
انتزاعی و ظهور فضای متمایز (فضایی که تفاوتهای محذوف در فضای انتزاعی را برجسته
میکند و وحدت را به چیزهایی که فضای انتزاعی تجزیه کرده ،بازمیگرداند) ،نشان میدهد.
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چارچوب مفهومی
این تحقیق ،ملهم از کار سه گانة لفور ،با روشی دیالکتیکی به بررسی فضای شهری بابلسر
میپردازد .در اینجا باید به سه نکته توجه کرد؛ نخست اینکه سهگانة لفور مدلی فلسفی و بسیار
پیچیده است که عملیاتیکردن و انضمامیکردن آن مستلزم محدودکردن این مفاهیم ،در
قالبهایی قابل مشاهده و مطالعه است .دوم این که اگر این قالبها ،منفرد رها شوند ،بیشک
محصول نهایی دیگر هیچ ارتباطی با مدل لفور نخواهد داشت .بنابراین آنچه که این تحقیق از
مدل لفور برگرفته ،صرفاً تثلیثی از مفهوم فضا نیست ،بلکه روش دیالکتیکی لفور است در
نشاندادن ارتباط دیالکتیکی میان ابعاد این سهگانه با یکدیگر و سوم این که سهگانة مدّنظر
لفور ،برای شهرهای غربی ساخته شدهاند .لفور خود به این موضوع اشاره میکند که اوّالً ممکن
است میان بازنمایی فضایی و فضای بازنمایی در شهرهای شرقی ،تقابلی وجود نداشته باشد .او
معتقد است هر ادعایی در این خصوص ،مستلزم کار تحقیقی است (لفور )66 :1389 ،و دوماً
تجربة استعمار در شهرهای شرقی ،حتماً در تولید فضای شهر نقش داشته است و این امری
است که او در بررسی شهر غربی بدان نپرداخته است (لفور.)534 :1389 ،
به این ترتیب چارچوب سهگانة فضایی شهر بابلسر در دورة قاجار و پهلوی ،به این صورت
خواهد بود:
 -1عمل فضایی
در سطح هستیشناختی ،فضای فیزیکی ،و در سطح معرفت شناختی ،فضای برداشت شده
است .فضایی است که افرادی که در آن زیستهاند ،برداشت کردهاند :بوییدهاند ،چشیدهاند،
دیدهاند ،لمس کردهاند ،در آن حرکت کرده ،حضور بههم رسانده ،یا از هم جدا شدهاند .محقق
میتواند از روی مسیرها ،مقصدها ،راه پیدا کردنها و شیوههای حمل و نقلی که
سفرنامهنویسان ،سیاحان و سایر توصیفکنندگان با آنها فضا را توصیف کرده و میکنند ،به
شناخت این بعد از فضا دست یابد .در این تحقیق ،عمل فضایی در قالب عملیاتی فضاهای
فیزیکی مدّنظر قرار گرفت.
 -2سیاستهای اقتصادی
با توجه به تفاوتهای جد ی و ماهوی جامعة مورد بررسی در این تحقیق با شهر غربی مدّنظر
لفور ،این تحقیق مجبور به بازنگری در مدل در هنگام عملیاتیکردن سایر ابعاد آن بود .چیزی
که جامعة مورد بررسی این تحقیق را بسیار متفاوت از شهر غربی میکرد ،نقش دخالت همسایة
شمالی ایران ،در مناسبات نیروهای اجتماعی این شهر بود .این نقش ،گاه در قالب قراردادهای
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سیاسی ،گاه در قالب امتیازات اقتصادی ،و گاه در قالب روابط قدرت در فضای زیسته ،بهکلی
مناسبات نیروهای اجتماعی در بازنمایی فضایی و فضای بازنمایی را بههم میریخت .بههمین
دلیل ،این تحقیق مجبور به لحاظکردن بعدی جدید با عنوان سیاستهای اقتصادی بود .گمرک
و شیالت ،از زمانهای قدیم دو بازوی مهم اقتصاد بابلسر بودهاند .به جهت اهمیتی که این دو
نهاد عمده برای تأمین خزائن دولتی داشتهاند ،همواره مورد توجه سیاستمداران داخلی بودهاند.
همسایة شمالی ایران نیز در معاهدات و قراردادها ،دائماً درصدد کسب امتیاز در خصوص این دو
نهاد بود .عالوه بر گمرک و شیالت ،از دورة رضاشاه ،توجه به توریسم هم وارد ارکان اقتصادی
این منطقه شد.
 -۳اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی بخشی از دانش اقتصاد است که ناظر به رابطة میان سیاست و اقتصاد (بهویژه در
زمینة نقش قدرت در تصمیمگیریهای اقتصادی) است .اقتصاد سیاسی عبارت است از بررسی
جریانهای اجتماعی و نهادینی که از راه آنها گروههای معیّنی از طبقات پرنفوذ
اقتصادیـ سیاسی ،تخصیص منابع تولیدی کمیاب را در حال و آینده ،در راستای منافع خود
مهار میکنند (حاتمینژاد و عبدی .)197 :1386 ،به این ترتیب بحث اقتصاد سیاسی با بحث
بررسی نیروهای اجتماعی گره خورده است .از دل بررسی روابط قدرت نیروهای اجتماعی در
خصوص تخصیص منابع اقتصادی ،میتوان در جهت شناخت اقتصاد سیاسی گام برداشت.

مدل شمارة  :1مدل تحقیق
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روششناسی
اساساً مفهوم دیالکتیک سهگانة لفور ،بیش از اینکه مفهومی نظری باشد ،رویکردی
روششناسانه در انسجامبخشی به یافتهها و تجزیه و تحلیل نهایی آنهاست .تحقیق پیش رو،
برای فهم چگونگی تولید و تغییر فضای شهر بابلسر ،به مطالعة تاریخ فضا در دورة قاجار و
پهلوی پرداخته است.
برای گردآوری اطالعات از مشاهده ،مصاحبة مردمنگارانه ،مصاحبه با مطلعین کلیدی ،بحث
گروهی ،گردآوری تاریخ شفاهی ،مطالعة سفرنامهها ،بررسی اسناد ،بررسی عکسها ،و مطالعات
تاریخی استفاده شده است .به این ترتیب ،این تحقیق برای مطالعة پویاییها و سازوکار شهر،
بهدنبال دستیابی به رویکردی درونی از شهر است و میکوشد فرد و ساختار را همزمان ،در شهر
مورد توجه قرار دهد.
این تحقیق ،مبتنی بر رویکردی فرایندی و تاریخی است و کوشیده بستر تاریخی تحوالت
شهر را توضیح دهد .در بستر تاریخی تحوالت شهر ،مشخص میشود که چگونه دورهبهدوره با
تغییراتی که در امر قدسی ،ایدئولوژی ،سیاست ،اقتصاد ،روابط بینالمللی و ...رخ میدهد،
سیمای شهر هم دستخوش تغییر میشود .از طریق این بررسی ،دورهبندی شده و مقایسة این
دورهبندیها در مطالعات تطبیقی تاریخی ،میتوان تأثیر فرهنگ را بر شهر رصد کرد.

بحث و بررسی
دورة اوّل :بندر الهیاتی مشهدسر( 1از انعقاد عهدنامة گلستان در زمان فتحعلیشاه تا
انعقاد قرارداد 1۹۰2م .در دورة مظفرالدینشاه)
جدول شمارة  :2دورة اول :فضای بندر الهیاتی مشهدسر
عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

1ـگمرکخانه :رونقگرفتن گمرک
به زمان صفویان ،و بسط روابط
تجاری با روسها باز میگشت.
سفرنامة ملگونف (1858و1860م).
تنها مکتوبی است که گمرکخانة آن
دوره را توصیف میکند« :گمرکخانة
مشهدسر در  100ساجنی (۲50
قدمی) رودخانة بابل است (با

1ـ گمرک :تا زمان انعقاد عهدنامة
گلستان در دورة فتحعلیشاه ،ایران
استقالل اقتصادی و گمرکی داشت .در
این عهدنامه مقرر شد که از
مالالتجارة مملکتین ایران و روس
صدی پنج ،قیمت مالالتجاره اخذ
شود .چون این تعهد دو طرفه بود،
حقوق و استقالل ایران تهدید نمیشد.

1ـشاهزادگان دربار قاجار:
فتحعلیشاه زنان بسیاری داشت.
تعداد زیادی از آنها مازندرانی
بودند و فرزندان پسر زیادی هم
از او باقی مانده است .اغلب این
شاهزادهها ملّاکاند (مکنزی،
 .)10۲ :1359یکی از این
شاهزادهها حسینقلی میرزا

 1نام قدیم بابلسر
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عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

انبارهای کاالی تجارتی و انبارهای
چوبی موقتی گمرک) با شیل( 1در
فریکنار بهوسیلة دولت) دوازده
هزار تومان اجاره داده میشود»
(ملگونف.)114 :1364 ،
۲ـامامزاده :اساساً وجه تسمیة
مشهدسر ،مذهبی و مقدس است.
این نام به مدفن شهیدبودن اشاره
و
سیاحان
تمام
دارد.
سفرنامهنویسانی که در این دوره
وارد مشهدسر میشدند (مثالً
مکنزی در  ،1859میرزا ابراهیم در
 1859و  ،1860ملگونف در 1858
و  ،1860ناصرالدین شاه در 1875
و رابینو در  ،)1909به دیدن
امامزاده میرفتند و از نسب امامزاده
و باورهای مردمیای که حولش
وجود داشت مینوشتند و بنا و
صحنش را توصیف میکردند .با
توجه به تاریخ منبتکاری شده بر
روی درها ،میتوان قدمت بنا را به
پیش از صفویان و زمان قدرت
سادات مرعشی در مازندران در قرن
نهم نسبت داد.

در زمان ناصرالدینشاه ،عالوه بر
عوارض گمرکی سرحدی ،عوارض
گمرکی داخلی هم اخذ میشد .تجار
اتباع خارجی ،با توسل به
سفارتخانههایشان و با استناد به
عهدنامة ترکمنچای از ادای راهداری و
سایر عوارض معاف شدند ،ولی اتباع
داخله مجبور به تأدیة گمرکهای
داخله بودند .این سیاستهای
اقتصادی به ضرر تجار ایرانی و به سود
تجار روس بود .این اوضاع دشوار به
حال تجار ایرانی ،تأثیرات مهمی در
صادرات ایران داشت ،بهنحوی که
صادرات ایران حتی یک سوم وارداتش
هم نمیشد و بخش اعظم آن را نیز
تجار خارجی صادر میکردند (صفینیا،
145 :1307ـ.)1۲9
۲ـ شیالت :از زمان عهدنامة
ترکمنچای  1۲43ق ،تجارت اتباع
روس در ایران امتیازاتی داشت .از
 1۲43تا 1۲93ق .حق صید و فروش
ماهی هر رودخانه و ناحیه در اجارة
افراد مختلف ایرانی و روس بود.
اجارهداری در کل به نفع روسها بود؛
چون وسایل بهتری برای صید و حمل
و نقل داشتند ،در نتیجه عایدی
بیشتری داشتند و اجارهبهای بیشتری
به حکام شمالی میدادند و به این
ترتیب ،اتباع ایرانی نمیتوانستند با
آنها رقابت کنند .حاجی میرزا آقاسی،
امیرکبیر و میرزا آقاخان نوری ،با
دخالت روسها در شیالت مخالف
بودند و در زمان وزارت ،تا جایی که

ایرجی ملقب به اعظامالسلطنه
بود که یکی از بزرگمالکان
بارفروش و مشهدسر بود
(حاتمی.)139 :1395 ،
قاجار:
دربار
۲ـوابستگان
مهمترین این افراد ،که نام
خودش و وراثش در اسناد
مشهدسر تا مدتها باقی ماند،
میرزا علی اصغرخان صدر اعظم
(امینالسلطان) بود که به واسطة
نزدیکی به ناصرالدینشاه،
ناصرالدینشاه در دستخطی
خالصجات مشهدسر را به وی
واگذار کرد (ساکما ،شناسة سند:
)۲40/۲85
۲ـ تجار روس :تجار اتباع روس
با استناد به عهدنامة ترکمنچای،
فقط پنج درصد عوارض
میپرداختند .این شرایط گمرکی
موجب ریشهدواندن کمپانیهای
تجاری روسی در ایران میشد.
دو کمپانی تجاری روسی در این
دوره در مشهدسر مستقر شده
بودند .نمایندگان آنها در
کاروانسرای بازار ساکن شدهاند
(مکنزی .)89 :1359 ،در
گفتگویی که مکنزی با رئیس
کمپانی جدید داشت ،او زندگی
در این محل را کسلکننده و
سخت توصیف کرده؛ چراکه
مردم به روسها بدبینهستند و
به بچهها میآموزند که به آنها
فحش بدهند.

۲شیالت
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عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

میتوانستند با این کار مخالفت
میکردند .میرزا حسین خان
سپهساالر اما رویة دیگری داشت .او
کل شیالت را از ناصرالدینشاه اجاره
کرد و یکجا به روسها اجاره داد .پس
از عزل سپهساالر ،قتل ناصرالدینشاه
و مرگ لیانازوف ،این قرارداد همچنان
با وراث لیانازوف تا انقالب اکتبر
1917م .تمدید میشد (تیموری،
30۲ :133۲ـ.)۲76

3ـ بابیها در 1۲65ش .قیام
کردند ،در 1۲68ش( .معادل
 1306ق 1889 /.م ).به جان
ناصرالدینشاه سوء قصد کردند و
به دنبال این اقدام ،پس از نبردی
خونین در محلی نزدیک به
بارفروش بهشدت در هم کوبیده
:1359
(مکنزی،
شدند
104ـ .)10۲آنها از بین نرفتند،
بلکه مجبور شدند عقاید خود را
مخفی کنند .عدهای از آنها در
روستاهای اطراف مشهدسر
مشغول کشاورزی شدند.

دورة دوم :بندر مشهدسر تحت سیطرة قدرت اقتصادی و اجتماعی بیگانگان روس و
بلژیکی (از قرارداد 1۹۰2م12۸1/.ش .تا انقالب اکتبر 1۹1۷م12۹۶/.ش).
جدول شمارة  : ۳دورة دوم :فضای بندر مشهدسر تحت سیطرة اقتصادی و اجتماعی بیگانگان روس
و بلژیکی
عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

1ـگمرکخانه :گمرک در دست
بلژیکیها بود ،و رؤسای گمرک
بلژیکی بودند .آنها یک نظام
بوروکراتیک اروپایی را به قلب این
بندر آورده بودند ،اما بلژیکیها با
وجودی که از دولت ایران حقوق
میگرفتند ،تحت نفوذ روسها
بودند و دو سوم کارکنان گمرک در
این زمان روس بودند (ساکما،
شناسة سند.)۲97/3086۲ :
بزرگترین
تجارتخانه:
۲ـ
تجارتخانههای مشهدسر در این

1ـدر ازای استقراض دربار
مظفرالدینشاه از روسها در 190۲
قراردادی امضا شد که به موجب
آن ،استقالل گمرکی ایران در
مقابل روسها از میان رفت .در این
قرارداد روسیه برای خود حق وضع
نظامنامه صادراتی را محفوظ داشته
بود ،ولی دولت ایران را از این حق
منع کرده بود .ایران مستشارانی
خارجی از کشوری بیطرف
(بلژیک) آورده بود که در پست
ریاست گمرکات قرار گیرند و حافظ

1ـکنسول روس (اکنط) :محاکمه،
مجازات ،حکومت و نظامات با اکنط
بود .اعالنات ،احکام ،اسناد و
قبالهجات به امضای اکنط بود .مالها
دیگر اجازه نداشتند قبالهجات را
پیش از رؤیت امضاء اکنط بنویسند.
هر روز بر عدة خانها ،مغازهها،
کارخانهها ،رزروارهای نفط 1اکنط
افزوده میشد (ساکما ،شناسة سند:
.)۲97/3086۲
۲ـرؤسای بلژیکی گمرک (پیدو،
مسیو هوتن ،هنسس ،مرنارد،

 ۲منابع نفت
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عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

زمان از آن روسهایی چون
پانیانس و طومانیانس بود .تجار
ایرانی از نقاطی بهجز مشهدسر
(مثالً انزلی) نیز در این زمان در
مشهدسر تجارتخانه داشتند که به
علت هواداری رئسای بلژیکی
گمرک از تجار روس ،در رقابت با
تجارتخانههای روس بهشدت
درمانده بودند.
3ـ در زمان اشتغال علیمحمد خان
در سمت رئیس محاسبات گمرک،
در خصوص شوارع تغییراتی ایجاد
شد و اصالحاتی صورت پذیرفت .او
با صرف مقدار کمی پول،
خیابانهای بندر را بهبود بخشید،
برای تأسیس بلدیه تالش کرد،
برای روشنی معابر ،محالت و
مساجد در شب ،چراغهایی را در
شهر نصب کرد و اوّلین مدرسة
مشهدسر به نام مدرسة احمدی را
تأسیس کرد (ساکما ،شناسة سند:
 .)۲97/3086۲در این دوره،
بهدلیل ورود و سکنیگزیدن برخی
ارامنة روس ،خانههایی در این بندر
ساخته شدند که با خانههای
گالیپوش و نیین و چوبی اهالی
متفاوت بودند .در این دوره خرید،
تصاحب و ثبت زمین ،ارزش و معنا
یافت .پیشگامانِ ارزش نهادن به
ملک و زمین ،ارامنة روسی بودند
که با فکر اقتصادی وارد این بندر
شده بودند.

منافعش باشند .بلژیکیها با
وجودی که از ایران حقوق
میگرفتند ،تحت نفوذ روسها
بودند .این رخداد اقتصادی ،نقطة
عطفی شد برای سلطة اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی روسها بر
ایرانیان ساکن این بندر .در یکی از
گزارشها ،حال و روز بندر
مشهدسر اینگونه تشریح شده
است« :گویی این بندر یکی از بالد
روسیه است .محاکمه ،مجازات،
1
حکومت و نظامات به کلی با اکنط
است ،تمام اعالنات به امضای اکنط
است ،هر حکم به امضای اکنط
است ،اسناد و قبالهجات به امضای
اکنط است .اخیراً به بهانة اجارة
چند سهم از بندر ،به مالها قدغن
کردهاند که قبالهجات را پیش از
رؤیت امضاء اکنط ننویسند .داروغة
شب را با اجزایش اکنط گمارده ،و
آنان صورتی از اهالی بازار گرفتهاند.
از هر دکان ماهی پنج الی پانزده
قران به حکم اکنط میگیرند .هر
روز بر عدة خانها ،مغازهها،
کارخانهها ،رزروارهای نفط و...
اکنط افزوده میشود و احدی
نیست در فکر باشد» (ساکما،
شناسة سند.)۲97/3086۲ :
۲ـشیالت در اجارة لیانازوفها باقی
ماند.

دلکرد) :این افراد در استخدام دولت
ایران بودند ،اما عمالً به روسها
خدمت میکردند.
از
مرتب
ایرانی
3ـتجار
بیعدالتیهایی که در حقشان
میشد در عذاب بودند.
4ـتجار روس (پانیانس و
طومانیانس) به واسطة داشتن روابط
در گمرک مشهدسر ،شرایط بسیار
مطلوبی داشتند.
5ـخرده مالکهای ایرانی :در گزارش
محرمانهای که در سال 1333ق.
یکی از معلمان مدرسة احمدی به
رئیس کل علوم و معارف ،چنین
آمده است که اکنط با تفرقهانداختن
میان خردهمالکهای مشهدسری و
آنگاه حکمدادن به ضرر یکی ،امالک
و زمینهایشان را از چنگشان در
میآورد و به ارامنهای که به تازگی
وارد مشهدسر شده بودند ،واگذار
میکند؛ مانند زمین سیدصالح که
به استپان واگذار شد (ساکما،
شناسة سند.)۲97/3086۲:

 1کنسول روس
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دورة سوم :بندر مشهدسر در حال خروج تدریجی از سیطرة بیگانگان (از انقالب اکتبر
1۹1۷م12۹۶/ش .تا 1۳۰۷ش .که در آن نظام کاپیتاالسیون بهطور یکجانبه از سوی
ایران لغو شد)
جدول شمارة  : ۴دورة سوم :فضای بندر مشهدسر در حال خروج تدریجی از سیطرة بیگانگان
عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

گمرک
1ـگمرکخانه:
مشهدسر هنوز در دست
رؤسای بلژیکی بود ،اما
قدرت تام این رؤسا
مخدوش شده بود.
تجارت
۲ـتجارتخانه:
میان ایران با همسایة
شمالی ،کامالً محدود شده
هنوز
اما
بود،
تجارتخانههای خارجی و
داخلی فعال بودند.
3ـبلدیه :در 1304ش.
عمارت شهرداری ساخته و
تأسیس شد .تأسیس
شهرداری مشهدسر در
امتداد تضعیف اقتدار
سیاسیـ اجتماعی روسها،
به چالش کشیدهشدن
قدرت اتباع روس و
اقدامات
و
بلژیکی،
علیمحمد خان (رئیس
محاسبات گمرک) قرار
داشت (ساکما ،شناسة
سند.)۲97/3086۲ :

با انقالب اکتبر  1917روسیه،
قراردادها و امتیازهای اعطایی از
ایران به روسیه ،از جانب
انقالبیون لغو شد ،اما در
19۲1م .مجدداً این استقالل در
معاهدة مودّت از دست رفت:
1ـگمرک :ایران مجدداً استقالل
امور گمرکی را در معاهدهای به
نام مودّت در 19۲1م( .معادل
1۲99ش1339/ق) به شوروی
واگذار کرد .تنها نکتهای که
مأمورین در نظر گرفته بودند،
ازدیاد عایدات خزانة دولت بود.
بهزودی احتیاج مبرم ایران
بهاستقالل اقتصادی محسوس
شد ،ولی کلید این استقالل،
استقالل گمرکی بود .سرانجام
با حمایت جامعة بینالملل ایران
در ازای کاهش کشت تریاک،
موفق بهدست یافتن به استقالل
گمرکی شد (صفینیا:1307 ،
۲48ـ.)۲38
۲ـشیالت :قرارداد شیالت تا
19۲5م .با وراث لیانازوف تمدید
شده بود و بنا بود مالاالجاره
بهصورت وجه روسی پرداخت
شود .با انقالب  ،1917حمل
پول روسیه به خارج ممنوع شد
نتوانستند
لیانازوفها
و
مالاالجاره را بپردازند و قرارداد

1ـریاست گمرک مشهدسر همچنان در اختیار
بلژیکیهاست .این رؤسا هنوز هوادار تجار روس
هستند و به تجار ایرانی تبعیض روا میدارند .با
این تفاوت که در این دوره ،مردم از هر طریق
ممکن ،قدرت این رؤسا را بهچالش میکشند.
۲ـتجار روس هنوز نسبت به تجار ایرانی از
امتیازات بیشتری برخوردارند .در دادخواهی
یکی از تجار ایرانی از مرکز ،به این موضوع اشاره
میشود که تجار ایرانی میبایست برای
حقالضمان مالالتجارة خود مبلغ هنگفتی پول
بپردازند در حالی که تجارتخانههای پانیانس و
تومانیانس صرفاً قبض تجارتخانههایشان را
برای تضمین ارائه میدهند( .ساکما ،شناسة
سند.)۲40/3۲747 :
3ـپس از انقالب اکتبر ،کنسول روسیة تزاری
اهمیت سیاسی خود را از دست داد ،اما به جهت
داشتن قدرت اقتصادی (تجارتخانة پانیانس) ،و
تملک زمینها و امالک بسیار ،از افراد تأثیرگذار
و مهم بندر محسوب میشد.
4ـبزرگ مالکان و زمیندارانی که بهنوعی
نسبشان به بزرگان دورههای قبل
(عظامالسلطنه و اهلل قلیخان) میرسید .مثل
خسروخان (برادرزاده اهللقلیخان و نمایندة
شاهزاده اعظامالسلطنه در مشهدسر) ،میرزا
خسروخان)،
(فرزند
خسروی
عبداهلل
غالمعلیخان (پسر ارشد اهلل قلی خان)،
سیدعبدالوهاب نوربخش (همسر دختر بزرگ
خسروخان).
5ـژاندارمری :در  1918ورود خیل عظیم
پناهجویان ارمنی از همسایة شمالی ایران ،بیم
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عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

لغو شد .از زمانی که قرارداد
لیانازوف لغو شد ،وراث لیانازوف
مکرر دست به شکایت زدند و
تقاضای جبران خسارت داشتند
و در نهایت اختالف بین دولت
ایران و وراث لیانازوف به
حکمیت سپرده شد .حکمها
علیه دولت ایران رأی دادند و
قرار شد بهرهبرداری از شیالت
تا پایان مدت ( 8سال بقیه)
متعلق یه ورثة لیانازوف باشد و
برای جبران خسارت  7سال
دیگر نیز اضافه بر آن قرارداد
تمدید شد.
بنابر فصل  14معاهدة مودّت
ایران و شوروی در  ،19۲1مقرر
شد که دولت ایران با شوروی
قراردادی در باب صید ماهی
منعقد کند .در 19۲7
(1306ش ).در مسکو قراردادی
بین ایران و شوروی مبادله شد.
مدت این امتیاز  ۲5سال از روز
مبادلة اسناد تعیین شد و بنا
شد پس از انحالل داراییها به
غیراز اراضی متعلق به ایران
بهطور مساوی تقسیم شوند.
ایران متعهد شد که تا سال
1977م .شیالت خزر را به
ممالک دیگر یا اتباع آنها واگذار
نکند و متخصصی بیگانه برای
ادارة شیالت استخدام نکند.

ترویج اغتشاش از جانب بلشویکها را در ایران
به همراه داشت ،به همین دلیل ،ژاندارمری
(باطالیون) مازندران در بندر مشهدسر مستقر
شد که جلوی افراد مسلح را بگیرد و
سالحهایشان را ضبط کند (ساکما ،شناسة
سند.)۲40/158۲ :
6ـتجار داخلی :درست است که از این دوره،
اسناد شکایتهای متعدد تجار از وضعیت
تبعیضآمیزی که نسبت به آنان وجود دارد،
برجا مانده است ،اما وجود همین اسناد
نشاندهندة این است که این تجار ،صدایی
یافتهاند و خود را در مقابل بوروکراسی عظیم
گمرک و قدرت تجارتخانههای روسی ،ناتوان و
بیقدرت نمیدانند و بهدنبال احقاق حقوقشان
هستند .در اینجا به چند نمونه اشاره میشود:
ـعرضحال اهالی عربخیل به وزارت داخله
(ساکما ،شناسة سند.)۲40/1546 :
ـتلگراف مشیرالدوله به شاه و گزارش تحصن
تجار ناراضی در تلگرافخانه (ساکما ،شناسة
سند.)۲10/841 :
ـمتن نامة دادخواهانة یک تاجر ایرانی به نام
قاسم اف که ساکن بندر انزلی است و صاحب
تجارتخانهای در مشهدسر به ریاست رفیع به
هنسس ،رئیس کل گمرکات ایران (ساکما،
شناسة سند.)۲40/3۲747 :
ـنامهای از وزارت مالیه به ادارة مرکز گمرک ،در
خصوص رسیدگی به شکایت تجارتخانة هاشمی
(ساکما ،شناسة سند.)۲40/1546 :
ـنامه به ریاست گمرکات مازندران از طرف تجار
مشهدسر (ساکما ،شناسة سند.)۲40/6۲600 :
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دورة چهارم :ساختهشدن شهر توریستی بابلسر (از 1۳۰۷ش تا شهریور 1۳2۰ش)
جدول شمارة  :۵دورة چهارم :ساختهشدن شهر توریستی بابلسر
عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

1ـخانههایی به سبک شهری
و ویالیی با دیوارهای کوتاه
حیاط ،و با استفاده از
مصالحی مثل آجر ساخته
شد .مشهدسریها به این
خانهها که از باال« ،روستایی»
خوانده میشدند تا توجه
مشهدسریها را جلب کند،
«رسوایی» میگفتند :رسوایی
در معرض دید قرار داشتن
زنانشان .افرادی که تن به
این رسوایی نمیدادند ،در
خانههای قدیمی خود در
محالت قدیمی ماندند (در
مصاحبهها).
۲ـخیابان اصلی برقکشی
شد و کارخانة چراغ برق
مشهدسر افتتاح شد (روزنامة
اطالعات ۲1 ،تیر .)1310
3ـویالهای سمت غربی
رودخانه ساخته شدند .هر
یک از این ویالها به نام یکی
از اعضای خاندان سلطنتی
بود.
احوال
سجل
4ـادارة
مشهدسر تأسیس شد
(روزنامة اطالعات 6 ،خرداد
.)1307
5ـبازاری که کنار رودخانه
برپا بود ،برچیده شد ،در
عوض خیابان اصلی شهر با
دکانهایش ساخته شد و از

«رضاشاه و دولت او
تالشهای متعددی بهعمل
آوردند تا استقالل کشور را در
دهة
جهانی
نظام
تأمین
1930م1310/ش
کنند .نظام کاپیتوالسیون در
بهطور
19۲8م1307/ش
یکجانبه از سوی ایران لغو شد
برونمرزی
مزایای
و
کشورهای خارجی در ایران
که یادگار عهد قاجار بود از
میان رفت .در همین راستا
یک رشته حقوق دیگر
خارجیان در ایران ملغی
گردید .از آن جمله حق
خارجیان به تملک زمین در
ایران ،راهاندازی مدرسه،
زناشویی با ایرانیان ،تصدی
مقامهای دولتی در نظام
اداری ایران و حتی مسافرت
آزادانه از آنها سلب شد ][...
دولت بازرگانی خارجی را در
دست گرفت .بخشی از آن را
مستقیماً اداره کرد و برای
بقیه نیز به وضع مقررات
پرداخت .شبکة گمرکی و
خطوط تلگرافی را از
متصدیان خارجی تحویل
گرفت» (فوران:1391 ،
366و .)367به این ترتیب
تمام حقوقی که یکدوره
بهطور طبیعی در بابلسر

1ـ تمام حقوقی که یکدوره بهطور طبیعی در
بابلسر (مشهدسر) در انحصار روسها درآمده
بود ،حال قانوناً از آنها سلب میشد.
(حقوقی همچون تملیک زمین ،داشتن مدرسة
مخصوص ،تصدی مقامهای دولتی و ازدواج با
ایرانیان).
۲ـراهاندازی راهآهن و ساختن جادههای جدید
همه به مدد مهندسان خارجی رخ داد
(آبراهامیان .)18۲ :1380 ،از میان نیروهای
خارجی ،مطلوبترینشان برای رضاشاه،
تکنوکراتهای آلمانی بودند .رضاشاه امیدوار بود
که با کمک آنها ایران را به کشوری مدرن و
صنعتی تبدیل کند .ساخت پل معلق فلزی،
عمارتها ،خیابانها و ...در بابلسر با مهندسی
آنها صورت گرفت.
3ـزمینداران :رضاشاه بار مالیات کشاورزی را از
دوش زمینداران به دوش دهقانان منتقل کرد،
و زمینداران را تشویق کرد که زمینها را از
طریق ادارة ثبت امالک به نام خودشان ثبت
کنند .به این ترتیب او در راستای منافع طبقة
زمیندار عمل میکرد .او همچنین دستور داد
که در آینده ،کدخداهای روستا را نه مردم
محلی ،بلکه زمینداران تعیین کنند .در این
دوره ،اشراف زمین دار صاحبان مناصب خوبی
میشدند (آبراهامیان.)186 :1380 ،
4ـدر این زمان با اهمیت یافتن جامعة شهری،
خاندانهای بزرگ و با اصل و نصب اهمیت
یافتند .این افراد اغلب از اعتبار باالیی بین مردم
برخوردار بودند و حافظ مال و ثروت مردم بودند.
اکثر این افراد در حوزة سیاسی هم فعال بودند و
امکان کسب دانش را هم یافته بودند (آزاد
ارمکی .)487 :1391 ،خاندانهای مهم و
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مردم خواسته شد بهازای
پرداخت مبلغ اندکی اجاره،
این دکانها را در اختیار خود
درآورند (در مصاحبهها).
6ـچند کورة آجرپزی
راهاندازی شد که آجر ساخت
عمارتهای شهر را فراهم
میکرد .درختان زیادی برای
تأمین سوخت این کورهها
قطع شدند (در مصاحبهها).
7ـچند عمارت دولتی دیگر؛
از جمله شهربانی ،بهداری ،و
پست ساخته شدند.
8ـبناهای اطراف میدان دوم
ساخته شدند.
9ـقسمتهایی از رودخانه
زهکشی شد.
10ـبارانداز گمرک ،با
آجرهای بتنی مفروش شد
(ساکما ،شناسة سند:
.)۲40/80۲36
11ـپل بزرگ ساخته شد.
(1313ـ)1315
گمرک
1۲ـساختمان
بازسازی شد( .ساکما ،شناسة
سند.)۲40/80۲53 :
13ـ مسیر شازده رودخانه را
تغییر دادند و بسیاری از
زمینهای باتالقی را خشک
کردند.
14ـمدراس شاهدخت و عصر
پهلوی ساخته شدند و
دخترها نیز کنار پسرها به
تحصیل مشغول شدند.
15ـساخت مهمانخانة بزرگ

(مشهدسر) در انحصار روسها
درآمده بود ،حال قانوناً از آنها
سلب میشد.
1ـگمرک :در این دوره،
گمرک همچنان فعال بود.
البته همانطور که اشاره شد
انقالب اکتبر  1917شوروی،
مدتها بود که تجارت در این
بندر را از رونق پیشین
انداخته بود ،اما همچنان
نفت ،شکر ،صابون ،کبریت و
سایر اقالمی که به ساخت و
ساز مربوط بودند ،از قبیل
شیشه و آهن ،از شوروی وارد
میشدند و در مقابل ،پنبه،
کنف ،کنجد ،پوست ،و برخی
مواد غیرفرآوری شدة دیگر به
شوروی صادر میشدند (در
مصاحبهها).
عمدهترین
۲ـشیالت:
سرمایهگذاری شوروی در این
دوره در ایران امتیاز شیالت
دریای خزر بود .این امتیاز در
1306ـ1307ش بار دیگر
بهمدت  ۲5سال تمدید شده
بود و مسکو از طریق این
انحصار سود کالنی میبرد
(فوران369 :1391 ،و.)370
در این زمان ،آنچنان که از
رفتار
برمیآید،
اسناد
نمایندگان شوروی در کمپانی
شیالت ،کامالً تحت نظر است
و آنان آزاد نیستند که در
منازلشان اجتماع تشکیل
دهند یا با کارگران ایرانی

ذینفوذ شبکههای تجاری را گسترش میدادند
و دستی در کارهای خیریه داشتند .مثالً افرادی
که بهعنوان نمایندگان بلدی مشهدسر در 1309
نامشان در روزنامة اطالعات درج شده بود،
افرادی از این دست بودند« :سیدعبدالوهاب
نوربخش ،سیدمحمد ترسایی ،میرزا رفیع
برومند ،میرزا محمد هادی مؤمنی ،عباسقلی
خان نوایی ،سیدعباس محمدی» (روزنامة
اطالعات۲ ،شهریور .)1309
5ـبروکراتها (کارمندان شهرداری ،مدیران و
معلمان مدارس و :)...این افراد ،طبقات متوسط
جدید مزدبگیر شهریای بودند که سرمایهشان
دانش ،تخصص و ارتباط با صاحب منصبان
کشوری بود.
6ـتجار ،در این زمان دیگر بهنحوی سازمانیافته
از رقبای روسشان ،عقب نگهداشته نمیشدند ،اما
همچنان بهدالیل ساختاری ،مثالً عدم تثبیت
پول ایران ،تجارتشان با ریسک شکست روبهرو
بود .در روزنامة اطالعات سال  1308نامهای از
اهالی مشهدسر خطاب به مجلس شورای ملی
به چاپ رسیده است که تنزل قیمت نقره و ترقی
لیره ،امروز بالنهایت اسباب اضطراب و تشویش
اذهان عمومی است و معامالت و تجار را دچار
لطمه خطیر و اختالل مینماید .از هیئت معظم
دولت استدعا شده بود برای جلوگیری از این
بحران و حفظ منافع برای محدودکردن خرید و
فروش بروات اسعار خارجه و تثبیت پول ایران
بذل اقدام فرمایند .در انتهای نامه ،امضای تجار
مطرح شهر مِنجمله نوربخش ،سلطانی،
صفرپور ،رمضانی ،برومند ،حسنزاده ،جعفریان،
مؤمنی ،مشهدسری و اکبری آمده است (روزنامة
اطالعات 5 ،اسفند .)1308
7ـبا شروع ساخت و سازهای شهری ،کارگران و
استادکاران با شاگردهایشان بهکار گمارده
میشدند (کاری که دستکم دو روزش در هفته
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در  1317به پایان رسید
(روزنامة اطالعات16 ،
فروردین .)1317
16ـپل کوچک پیادهرو در
 1318ساخته شد (در
مصاحبهها).
17ـبرای ساخت کازینو
قرارداد بسته شد ،و پی
کازینو گذاشته شد (ساکما،
شناسة سند.)۲30/3305 :
18ـکارخانة پنبه احداث شد.
19ـبا تغییر بافت شهر ،و
تغییر نام مشهدسر به بابلسر
در  ،1314دیگر کسی با
بردن نام این محل ،متوجه
وجود مکانی مقدس در
منطقه نمیشد .عالوه بر این
که با فرمان کشف حجاب
( 17دی  ،)1314ممنوعیت
تعزیه و عزاداری (،)1316
افزایش گریزناپذیر روابط با
خارجیان غیرمسلمان ،تأکید
بر روی حیات مدرن،
تقدسزدایی
خواهناخواه
مالزم زندگی در شهر میشد.
۲0ـدریا دیگر فقط محل آمد
و شد کشتیهای باربری
نبود ،محلی بود برای شنا و
تفریح .در این زمان دیگر
«آبتنی» معنا و مفهوم
یافته بود و بهعنوان جذابیتی
تفریحی از آن یاد میشود.
۲1ـپانیانس نیز با شمّ
اقتصادیاش ،اهمیت توریسم
را در این بندر دریافت بهطور

شیالت هر طور که
میخواهند رفتار کنند .دلیل
اصلی کنترلهای اعمال شده
این بود که به شوروی هشدار
دهد که این کمپانی صرفاً
حول شیالت تشکیل شده ،و
شوروی به هیچ عنوان اجازه
تبلیغ افکار کمونیستی و
رسوخ و نفوذ سیاسی ندارد
سند:
شناسة
(ساکما،
.)۲40/8166
3ـتوریسم :در سال 1307
رضا صفینیا ،صاحب منصب
سابق وزارت خارجه ،مأمور
شد در خصوص دالیل ضعف
اقتصاد ایران ،به تحقیق
بپردازد .او ریشههای ضعف را
در عدم استقالل گمرکی
ایران یافت و پس از تحقیق
در خصوص تاریخ گمرک در
ایران تا رسیدن به استقالل
گمرکی در سال پیش از
نگارش کتاب ،به نقاط ضعف
تعرفة جدید هم پرداخت.
او در انتهای کتاب ،با مقایسة
ایران با کشورهای مترقی به
ایدهای برای رفع مشکالت
اقتصادی میرسد ،که سالها
بعد ،در جهت عملیاتیشدن
آن اقدام شد .او برای
نخستینبار ایدة کسب واردات
نامرئی از راه توسعة توریسم
را مطرح میکند و یکی از
راههای جبران کسری اقتصاد
را فراهمکردن وسایل تفریح و

مجانی بود).
8ـکارگران بیگاری :نیروهای بیگاری ،در کارهای
عمرانی شهری بهکار گرفته میشدند؛ در
کورههای آجرپزی بابلسر ،آجر درست میکردند،
مصالح را تا محل عمارتهایی که در حال
ساخت بودند ،حمل میکردند ،قطعات آهنی که
با کشتیهای روسی میآمد را حمل میکردند
و ....بهطور کلی پل فلزی ،و عمارتهایی که در
آن دوران ساخته شد ،به عالوة پی کازینو،
حاصل چنین سازمانی از ساماندهی نیرو بود.
کارگران در ازای انجام کار در روزهای بیگاری،
نه تنها دستمزدی دریافت نمیکردند ،بلکه
تأمین غذا و محل خواب هم بر عهدة خودشان
بود.
9ـسلسله مراتب قدرت اجتماعی ،از قدیم در
بابلسر به این ترتیب بود :سربلوک ،کدخدا و
پاکار .در زمان جذب و بهکارگیری نیروهای
بیگاری برای ساخت شهر ،این افراد بهنحوی
سلسله مراتبی به سازماندهی نیروهای بیگاری
میپرداختند (در مصاحبهها).
10ـدهقانان :دهقانان در مقابل زمینداران
تضعیف شدند .هرچند در  19۲5عوارض
گمرکی ورود ماشینآالت کشاورزی برداشته و
در سال  1930ادارة فالحت تأسیس شده بود اما
تا سال  1937هیچ قدمی برای تغییر الگوی
مالکیت زمین و یا تغییر در روابط میان مالک و
زارع بهعنوان پیشزمینة مدرنیزاسیون کشاورزی
برداشته نشد (بنانی 1۲4 :1961 ،و  137به نقل
از آزاد و دلگشایی.)137 :1390 ،
11ـغالباً صیادان ،کارگران گمرک و کشاورزی،
افراد متفاوتی نبودند .یک فرد در طول
شبانهروز ،یا بنا به اقتضای فصل ،به همة این
کارها میپرداخت (در مصاحبهها).
1۲ـبازاریان :دکاندارانی که از شرایط
حجرهداری در کنارة گلآلود رودخانه ،به
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جدی به پانسیونداری و
مهمانپذیری روی آورد.

تعیّش خارجیها در ایران
معرفی میکند (صفینیا،
.)۲67 :1307

مغازهداری در خیابان اصلی سنگفرششدة شهر
منتقل شده بودند.
13ـروحانیون از زمانی که بابلسر تحت سیطرة
روسها قرار گرفته بود ،تضعیف شده بودند .در
دورة قدرت رضاشاه هم وضع بر همین منوال
بود.
14ـبهاییان :فشار دورة قاجار دیگر از روی
بهاییان برداشته شده بود .بهاییان رضاشاه را
فردی مییافتند که بهدنبال اصالحات اجتماعی
و مدرنیزاسیون بود و از این جهت حامی او
بودند ،اما رضاشاه که بهدنبال ملیگرایی ،با هر
نوع فرقهگرایی مخالف بود ،به بهاییان هم
خوشبین نبود .در سال  ،1313مدارس بهایی
به بهانة برگزاری مراسمی به مناسبت سالگرد
شهادت باب تعطیل شدند (آبراهامیان:1380 ،
۲00و .)۲01با بستهشدن مدرسة مسعودسعد
عربخیل ،بهاییان ،فرزندانشان را به مدارس
بابلسر میفرستادند.
15ـدر این دوره ،ارامنهای که از دورة پیش آمده
بودند ،همچنان باقی ماندند .رضاشاه ،از پاکیزگی
و حفظ بهداشت ارامنه تعریف میکرد (رضاشاه
پهلوی )367 :139۲ ،اما عالقهای به بسط نفوذ
آنان نداشت .در سال  ،1317اجازهنامة فعالیت
اینگونه مدارس باطل شد (آبراهامیان:1380 ،
۲00و .)۲01به این ترتیب ،مدرسة روسها در
جنب گمرک ،برای همیشه بسته شد.
16ـدر دورة رضاشاه جنبش چپ ایران از طریق
دستگیریها و سانسور تحت کنترل شدید بود.
حدود دو هزار ایرانی مظنون به هواداری از حزب
کمونیست دستگیر شدند .بعضی تا شهریور
 13۲0در زندان ماندند (فوران379 :1391 ،و
.)380
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در شهریور  13۲0که متفقین ایران
را به بهانة همکاری با آلمانها اشغال
کردند ،بابلسر به اشغال ارتش سرخ
شوروی در آمد.
1ـارتش سرخ با خانههای اهالی
کاری نداشت .اما دکانها را بدل به
انبار آذوقه کرد و ویالهای طرف
غربی رودخانه را تسخیر کرد و
سربازان در زمینهای پشت آن
چادر زدند (حاتمی.)1387 ،
۲ـساختمانهای تازهساز پست و
بهداری به تسخیر آنها درآمد .البته
در ساختمان بهداری ،عالوه بر
سربازان ،به اهالی بومی بابلسر هم
خدمات درمانی داده میشد
(حاتمی.)1387 ،
3ـدر شروع ورود متفقین که با
بمبباران آغاز شده بود ،برخی از
مردم به امامزاده فرار کرده بودند
(در مصاحبهها).
4ـارتش سرخ گاهی با یک دستگاه
پخش فیلم و یک پردة سفید در
فضای باز ،فیلمهای جنگی پخش
میکرد که کودکان و نوجوانان برای
دیدنشان میرفتند (حاتمی،
.)13 :1387
5ـارتش سرخ برای تشدید ویژگی
شورانگیز انقالبی خود ،از موسیقی و
سرود زیاد استفاده میکردند .گوش
کودکان بابلسری در آن زمان با
ریتم این موسیقی و کلمات این

در زمانی که کشور در اشغال
نیروهای نظامی بیگانگان بود،
سخنگفتن از سیاستهای
اقتصادی چندان معنادار نیست.
1ـگمرک:
گمرک تعطیل شد.
۲ـشیالت:
اشغال و قحطی باعث شده بود از
ماهیهای بحر خزر چنان بیرویه
استفاده شود که تا سالها از شمار
ماهیان کاسته شده بود.
3ـتوریسم:
ارتش ،مهمانخانه را تسخیر کرد،
اما اجازه داد وسایل آن را تخلیه
کنند .صورتجلسهای تهیه شد با
این مضمون که کاخ در تصرف
نیروی شوروی است و نیروی
شوروی حاضر است اثاثیة کاخ
شاهی را تحویل نماید .کمیسیونی
در تاریخ  13۲0/1۲/4در خصوص
تعیین تکلیف اثاثیه تشکیل شد
که صورت اشیاء را تهیه و به امضاء
رساند ،تا اشیاء به مرکز ادارة اموال
دولتی ارسال شوند (ساکما،
شناسة سند .)۲30/۲07 :در این
دوره تمام عمارتهایی که برای
پذیرش مهمان ساماندهی شده
بودند ،به اشغال درآمدند .این
اشغالگران ،آسیب مستقیمی به
اهالی وارد نمیکردند ،اما قحطی و
بیماری ارمغان این مهمانان بیآزار

1ـارتش سرخ شوروی :مهمترین
مشکلی که حضور این افراد برای
اهالی ایجاد کرده بود ،قحطی و
همگانیشدن بیماری تیفوئید بود که
ناقل آن شپش است .در برخی
روزها ،پنج تا ده نفر جانشان را از
دست میدادند .در همین روزها از
سوی فرماندهی سربازان شوروی،
همة رواندازها و زیراندازهای خانهها
و تنپوشهای مردم ،بهوسیلة
مأمورین بهداشتی آنان ،درون
دستگاهی به نام اتوکالو بخار داده
میشد تا شپشها از میان بروند
(حاتمی.)1۲ :1387 ،
۲ـ زمیندارها :ارتش سرخ با
زمینهایی که مالکان خصوصی
داشتند ،کاری نداشت و فقط
زمینهایی که اموال رضاشاه پهلوی
بودند را تصاحب کردند.
3ـکارگران بیگاری از فشار کار رها
شدند و احساس میکردند ارتش
سرخ منجی آنهاست.
4ـمغازههای مغازهدارها تصاحب شد
و به انبار آذوقه تبدیل شد.
5ـافکار کمونیستی ،در میان برخی
از ساکنان رواج پیدا کرد ،این در
شرایطی بود که با آزادشدن زندانیان
سیاسی در  ،13۲0حزب توده ،رسماً
در ایران فعال شده بود.
6ـدر طول جنگ بینالملل دوم که
ایران از طرف قوای بیگانه اشغال
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سیاستهای اقتصادی

عمل فضایی
سرودها آشنا شده بود و آنقدر آنها
را شنیده بود که از حفظ شده بود
(در مصاحبهها).
6ـفرماندهی سربازان« ،سالی یکی
دوبار هم مراسم شاد و کنسرت
ترتیب میداد که تماشای آن برای
ساکنان شهر ،آزاد و رایگان بود .در
اینگونه مراسم و هنگام همخوانی،
این بیت پیوسته تکرار میشد:
«استالین جان ،تو ما را رهنمایی/
هم پدر و هم مادر و هم شاهی»
(حاتمی.)13 :1387 ،

بود.

نیروهای اجتماعی اثرگذار
شده بود ،عدهای از ارامنه با روسها
همکاری کرده ،و در دستگاههای
روسها کار میکردند ،و بههمین
جهت شغل و محل اقامت خود را
تغییر میدادند (تاجپور:1344 ،
 .)۲95به این ترتیب ،ارامنه شرایط
بهتری در کسب و کار ،بهویژه کسب
و کار با شوروی یافتند.

بابلسر در رکود پس از اشغال (1۳2۵ش .تا 1۳۳2ش).
جدول شمارة  :۷دورة ششم :بابلسر در رکود پس از اشغال
عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

با تخلیة قوای ارتش
سرخ از مشهدسر،
کوچهها،
محالت،
پلها،
خیابانها،
عمارتها ،و هر جایی
که بهمدت  5سال در
جایجایشان نیروی
نظامی ارتش سرخ دیده
میشد ،به یکباره خالی
شدند ،صدای سم
اسبهای نظامیان قطع
شد ،صدای موسیقی و
سرود قطع شد ،و شهر
به یکباره گویی خالی
شد.
1ـدکانها از اشغال
درآمدند و باز شدند.
۲ـفرودگاه احمدکالی

در خرداد 13۲5ش .قوام
با مذاکراتی که با شوروی
داشت ،توانست نیروهای
ارتش سرخ را راضی به
خروج از صفحات شمالی
ایران کند .با رفتن ارتش
سرخ ،بابلسر تا مدتها
دچار رخوت و رکود بود .در
این زمان تالشها برای
احیای حیات اقتصادی
بابلسر آغاز شد ،اما تا زمان
ملیشدن نفت و تزریق پول
و سرمایه برای بازسازی
اساسی شهر ،این رکود
ادامه داشت.
1ـگمرک:
گمرک تعطیل ماند.
۲ـشیالت:

1ـ با مذاکرات قوام ،ارتش سرخ و نیروهای شوروی تا
خرداد  13۲5بهطور کامل خاک ایران را تخلیه کردند.
۲ـ ورود و خروج اتباع شوروی که عمدتاً در قالب
کمپانی شیالت ایران و شوروی ،در رفت و آمد بودند،
بهشدت تحت نظر شهربانی کل کشور بود (ساکما،
شناسة سند.)۲93/803۲ :
۲ـ مردم پس از تجربة یک دوره کار سخت ،در زمان
رضاشاه و یک دوره رکود ناشی از اشغال ،و تعطیلی
گمرک که همیشه جزء جدایی ناپذیر هویت دیرینهشان
بود ،دچار شوک بودند.
سرور لطفی ،دانشجوی حقوق ،که در تیر  ،1334در
اوّلین اردوی دانشجویی به بابلسر ،شرکت کرده بود ،در
کتاب خاطرات اردوی بابلسر ،شهر و مردم را اینگونه
توصیف میکند :از شهر بابلسر که در دورة سلطنت
رضاشاه از شهرهای مدرن و زیبا بهشمار میرفت ،در
حال حاضر فقط بناهای نیمهتمام و در حال ویرانی باقی
است .شهرهای ساحلی معموالً از حیث اقتصادی غنی و
مردمانش غرق در رفاه و آسایش میباشند اما بابلسر
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عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

بابلسر افتتاح شد.
توسط
(احتماالً
امریکاییها و برای دفع
خطر احتمالی شوروی).
3ـطی دو سال بعد،
تالش برای احیای
بابلسر با تالش برای
احیای مهمانخانه آغاز
شد.
4ـبا رسمیتیافتن دفن
مردگان در حیاط
امامزاده ،امامزاده که
حاال دیگر بهدلیل
خشکشدن باتالقهای
اطراف ،و از میان رفتن
جنگلها ،محلی در
دسترس بود ،با حیاط
مشجرش بدل به
تفرجگاه افراد بومی در
شبهای جمعه شد.
5ـکازینو ساخته و
راهاندازی شد (در سال
.)13۲9

شیالت همچنان در دست
شوروی بود تا این که با
پایانیافتن دورة امتیاز
شیالت در دی و بهمن
 ،1331ایران حاضر به
تجدید آن نشد و مصدق
شیالت را ملی کرد (فوران،
.)439 :1391
3ـتوریسم:
در اواخر دهة بیست ،لئون
کوئس ،مدیر سوئیسی
مهمانخانه،
سابق
که
شد
بازگردانده
مهمانخانه را احیا کند.
کازینو ساخته شد و اهالی
به پالژداری تشویق شدند.

برعکس ،از مشتی مردم پریشانحال فقیر تشکیل شده
که بهواسطة بیکاری و نبود سرگرمی ،تمام مدت روز و
شب در خانههای خود بهسر میبرند .مگر رضاشاه این
شهر را آباد نکرد؟ مگر در آن زمان این شهر محل
اجتماع و استراحت گاه ثروتمندان جهان نبود؟ پس چرا
چنین ویرانه و خاموش شده؟ (لطفی14 :1334 ،و.)15
3ـ با پایان جنگ دوم جهانی ،روسها نغمة مهاجرت
ارامنة خاورمیانه مِنجمله ایران را بهارمنستان ساز
نمودند .لذا در نتیجة این تبلیغات اکثر ارامنه از دهات و
شهرستانها بهتهران روی آورده ،و مدتی برای مهاجرت
اقداماتی بهعمل آوردند (تاجپور .)۲96 :1344 ،ارامنة
زیادی در این زمان بابلسر را ترک کردند.
4ـ در این دوره که ایران بازترین فضای سیاسیاش را
تجربه میکرد ،تودهای ها آشکارا فعالیت داشتند .در
 1330/10/19صالح خادمی ،از جوانان وابسته به حزب
توده ،با شلیک پلیس در بابلسر کشته شد .عکسی از
تشییع جنازة وی وجود دارد ،که جمعیت قابل توجهی
با پالکاردی که او را شهید راه آزادی معرفی میکند،
حضور دارند.

تجدید حیات اقتصادی بابلسر (1۳۳۳ـ 1۳۵۷شمسی)
جدول شمارة  :۸دورة هفتم :تجدید حیات اقتصادی بابلسر
عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

1ـبابلسر بهجای تأمین
هدف جذب توریست
خارجی ،به مکانی
برای
تفریحی
داخلی
توریستهای
طبقات متوسط تبدیل
شد.

1ـگمرک:
گمرک تعطیل ماند.
۲ـشیالت:
در سال 1331ش .که امتیاز شرکت
مختلط ایران و شوروی پایان گرفت،
دیگر امتیاز تجدید نشد و در دوازده
بهمن 1331ش .شیالت ایران ،ملی اعالم

1ـاین بار امریکا وارد خاک این منطقه
شد و در اقدامی مهم ،سایت نیروهوایی را
در جادة بهنمیر راهاندازی کرد .به این
ترتیب ،تهدید نفوذ و گسترش کمونیسم
شوروی مهار میشد.
۲ـدر این دوره ،ابتدا زمینداران از
نیروهای قدرتمند بودند ،اما با اصالحات
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عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

۲ـخانهها مجهز به برق،
آب لولهکشی ،تلفن
شدند.
3ـ مهاجران روستایی از
دور و نزدیک ،در
محالت حاشیهای پشت
امامزاده و پایین رودخانه
در خانههایی با کمترین
امکانات ساکن شدند.
4ـمهمانخانههای
دولتی و خصوصی از
لوکسترین و مجهزترین
اتاقها در هتل کازینو تا
پالژهای حصیری و نیین
توسعه و تکثر یافتند.
5ـساختمان مهمانخانة
بزرگ به مدرسة عالی
و
اقتصادی
علوم
اجتماعی زیر نظر
دانشگاه هاروارد تغییر
کاربری داد.
6ـشهرکهای دریاکنار و
خزرشهر با ویالها و
به
خیابانبندیهایی
سبک خانههای حومهای
امریکایی
شهرهای
ساخته شدند.
7ـسایت نیروی هوایی
در جادة بهنمیر زیر نظر
امریکایی
نظامیان
ساخته شد.
8ـتهیة نقشة تفصیلی
برابر نقشة طرح جامع،
آسفالت و اگوسازی ،در
لیست اهم فعالیتهای

شد و برای ادارة عملیات و بهرهبرداری و
انجام امور بازرگانی شرکت جدیدی به نام
«شرکت سهامی شیالت ایران» به سال
1333ش .تأسیس شد .تا سال 1346ش.
شرکت سهامی شیالت ایران زیر پوشش
وزارت دارایی بود و از آن پس به وزارت
منابع طبیعی ملحق شد و در سال 1350
در ردیف یکی از واحدهای تشکیالت
وزارت کشاورزی قرار گرفت (حاتمی،
.)36 :1391
ادارة شیالت با استخدام شمار زیادی از
نیروهای محلی و مهاجران ترک ،به
سازمانی بزرگ بدل شد.
3ـتوریسم:
ـدر سال  1333و  1334نخستین
اردوهای دانشآموزی و دانشجویی وارد
بابلسر شدند (مهدوی نادر1333 ،؛ لطفی،
 .)1334نخستین اردویی که به بابلسر
وارد شد ،دانشآموزی بود ،اما از آن پس
اردوهای دانشجویی جایگزین آن شدند.
ـدر دهة  40ساختمان متل بانک ملی
ایران با  1۲دستگاه ساختمان ،با یک
آمفیتئاتر برای کنفرانسها و سمینارها
ساخته شد .محوطة متل خیابانبندی
شده ،و گُلکاری شده بود (سالنامة دنیا،
.)61 :1349
ـپالژهای شهرداری و بانک کشاورزی هم
طی همین سالها ساخته شدند و توسعه
یافتند.
ـبه این ترتیب ،بابلسر با ساختن
مهمانخانههایی ویژة کارمندان و
دانشجویان ،پذیرای طبقة متوسط شهری
از تهران و سایر شهرهای ایران بود.
ـعالوه بر این پالژها و متلهای دولتی،
پالژهای خصوصی و هتلها و متلها و

ارضی این معادله بر هم خورد .با توسعة
صنایع و کارخانههای فیبر ،پنبهپاککنی،
فرش البرز و ،...صاحبان این صنایع بدل
به طبقات قدرتمند شدند.
3ـنظام بوروکراتیک رشد کرد و بر تعداد
مدیران ردههای باال ادارات افزوده شد.
نظامیان پایگاه بهنمیر ،و اساتید مدرسة
عالی ،از دیگر زیرطبقههای طبقة باال در
بابلسر محسوب میشدند.
4ـبر شمار زنان فعال در پستهای باال
افزوده شد .در این دوره ،زنانی چون
حسنا دبیر اعظم و بهجت سعیدی زند
(ساکما ،شناسة سند ،)۲93/635۲۲
بهسمت شهرداری ،و قدسیة اسعدی
(ساکما ،شناسة سند)۲93/1۲6471 :
بهسمت بخشداری ،منصوب شده بودند.
در میان این زنان ،دبیراعظم از شهرت
چشمگیری برخوردار بود .او از سال  4۲تا
 46شهردار بابلسر بود.
5ـاگر بهاییان در طول تاریخ حیاتشان
یک دوره طالیی را تجربه کرده باشند،
آن همین دوره است .برخی از آنها
پستهای باالیی مثل ریاست دارایی یا
ریاست ادارة امالک گرفتند ،برخی
زمینها و خانههای وسیع و ارزشمندی
داشتند ،و نهایتاً این که توانستند برای
خود محفلی در بابلسر راهاندازی کنند
(در مصاحبهها).
بهاییان با مردم محلی رفت و آمد
داشتند ،برخوردها هم مسالمتآمیز بود،
اما مردم محلی به آنها اعتماد کامل
نداشتند .سند زیر شاهد این مدعاست:
در سال  1347جمع پرشماری از اهالی
بانفوذ بابلسر به نخستوزیر نامه میزنند
که در روزنامة اطالعات مورخة  ۲6مرداد
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عمل فضایی

سیاستهای اقتصادی

نیروهای اجتماعی اثرگذار

شهرداری قرار گرفتند
(ساکما ،شناسة سند:
.)۲93/1۲6471

مهمانخانههای خصوصی هم پذیرای
مسافران بودند.
ـدر همین زمان ،در سال  ،1349با
توسعة شمار مهمانخانهها ،مهمانخانة
بزرگ ،تغییر کاربری داد و بدل به مدرسة
عالی علوم اقتصادی و اجتماعی شد که
زیر نظر دانشگاه هاروارد ،اداره میشد.

 ،47ذیل معرفی کاندیداهای انجمن شهر
حزب ایران نوین بابلسر ،در میان  7نام
منعکس شده ،نام فیضاهلل کثیری دیده
میشد که این امر تعجب اهالی را
برانگیخته که چهطور حزب «ایران نوین»
این فرد را که مشهور به بهاییت است،
انتخاب کرده در حالی که شهر بابلسر
دارای ده هزار نفر جمعیت است که در
میان این افراد ،افراد باسواد و مسلمان
وجود دارند (ساکما ،شناسة سند:
 .)۲93/635۲۲این سند ،نشاندهندة
بافت مذهبی حاکم بر فضای بابلسر است.
6ـاکثر بازاریان و خانوادههایشان ،در
ماههای آخر منتهی به انقالب ،بیشتر در
مجالس مذهبی و مساجد حضور
مییافتند .در این دوره ،مردم عادی
کوچه و بازار بابلسر ،با وجود داشتن
تفاوتهای فرهنگی با توریستها ،آنان را
بهعنوان عامالن رونق اقتصاد شهرشان،
میپذیرفتند ،اما همچنان روی ارزشهای
دینی ،خانوادگی و سنتی خود تعصب
داشتند .مثالً به فرزندان خود مخصوصاً
دخترها ،اجازه نزدیکشدن به اماکنی
مثل کازینو را نمیدادند (در مصاحبهها).
7ـ بر تعداد کارگران مهاجر نیز روز بهروز
افزوده میشد .توریستی بودن بابلسر،
بابلسر را مستعد جذب نیروهای کار
میکرد.
8ـ تودهایها و کمونیستها نیز در بابلسر
جمعیت قابل توجهی داشتند .این
نیروهای مخالف ،مخفیانه در شهر فعالیت
سیاسی میکردند.
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جمعبندی و نتیجهگیری
لفور در کتاب تولید فضا ،نوعی دورهبندی از فضا ارائه میکند که شامل فضای مطلق  ،فضای
1

انتزاعی ۲و فضای متمایز 3میشود :فضای مطلق ،نهتنها مذهبی ،بلکه سیاسی هم بود و با ویژگی
«طبیعیبودن» ،شناخته میشد و شامل فضاهای متبرک و مقدسی چون آرامگاهها ،مزارهای
شهدا ،بناهای تدفین و مقابر بود .این فضا در اختیار نهادهای مذهبی و کاستهای کشیشگونه
قرار داشت .با ظهور فضای تجاری (مبادله) ،فضای مطلق از میان نرفت ،بلکه در درون خود،
فضای دیگری را جای داد که نسبی و تاریخی بود .در اینجا نیروهای تاریخ« ،طبیعیبودن» ،که
ویژگی فضای مطلق بود ،را برای همیشه از میان بردند و بر ویرانههای آن فضای انباشت را
ایجاد کردند .فضای مشهدسر ،در دورة اوّل ،در ادامة دوران پیش ،فضای مطلق است .نیروی
صاحب قدرت اجتماعی و اقتصادی ،متولی امر مذهبی نیز هست .چنان که ناصرالدینشاه در
سفرنامهاش مینویسد؛ او فردی است اهللقلی نام که مباشر گمرک مشهدسر است و مسئولیت
رسیدگی به امام زاده ابراهیم ،در صورت نیاز به مرمت ،با اوست (ناصرالدینشاه ،نسخة
الکترونیک.)131 :
انتقال به فضای انتزاعی ،به واسطة نیروهای خارجی روس و بلژیکی رخ داد که با آمدن و
تفوق یافتنشان ،فضای انتزاعی حاکم بر اندیشه و جوامعشان را نیز با خود آوردند .مراکز ثروت و
قدرت تالش میکردند فضاهایی بسازند که بر آنها مسلط باشند و اغلب میکوشیدند با وسایل
خشن ،موانع و قدرتهایی را که در آن فضاها با آن مواجه میشدند سرکوب کنند .بنای
عظیمی مانند گمرک ،در بندری کوچک با خانههای محقر ،مظهر اقتدارگرایی اداری و سیاسی
آنها در کل فضای بندر بود .در دورة رضاشاه ،انتزاعیشدن فضا با شدت بیشتری ادامه یافت .از
ویژگی های فضای انتزاعی این است که این فضا ظاهراً در مقابل هر خشونتی در امان است ،اما
خود فطرتاً خشن است .جلوهای از این خشونت ،در از میانبردن فضای طبیعی به نفع فضای
انتزاعی نمود مییافت؛ جنگلها در کورههای آجرپزی سوختند ،مسیر طبیعی شازده رودخانه
تغییر داده شد ،زمینهای باتالقی زیادی خشک شدند ،تپههای بسیاری مسطح شدند ،و بهطور
کلی ،طبیعت کاهش یافت تا شهر با فضاهای خالی بزرگ میادین اوّل و دوم ساخته شود ،و
مردمان محلی از س کونت در محالت پراکنده به سکونت متمرکز حول خیابان واصل این دو
میدان و اطراف آن فراخوانده شدند .امامزاده نیز بهعنوان فضای مقدس ،به واسطة تغییر نام
محل ،از مشهدسر به بابلسر ،و دور بودن از محالت مرکزیِ ساخته شدة شهر ،از مرکز توجه
1

Absolute space
Abstract space
3
Differential space
2
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خارج شد .شکل دیگری از این خشونت در بهکارگیری نیروهای بیگاری ،با ساعات کار طوالنی و
خوراک اندک نمایان بود؛ نیروهایی که با ظهور هواپیماهای متفقین ،در آسمان شهر ،شادی
میکردند و خوشحال بودند که از کار سخت و ظلم رضاشاه رهایی یافتهاند.
در دورة پهلوی دوم یکی دیگر از ویژگیهای فضای انتزاعی ظهور کرد؛ فضای انتزاعی به
همگونی و حذف مقاومتها گرایش دارد ،به همین جهت دست به منطقهبندی میزند و
گروههای ناراحتکننده را بهسوی بیرون سوق میدهد ،و دست به یکپارچهسازی اجتماعی
می زند .در این دوره نیز این ویژگی ،برجسته بود .طبقاتی که از مناسبات اقتصادی جا
می ماندند ،مجبور به زندگی در نقاطی بودند که مقابل چشم نباشند ،پس به نقاط حاشیهای
پشت امامزاده یا زمینهای پایین رودخانه رانده می شدند .از طرف دیگر ،آنچه که میتوانست
ایدة تمدنی فضای انتزاعی را تحقق بخشد و منجر به هماهنگی اهالی محلی با توریستها شود،
ارتقای فرهنگی فرزندان محلی ها ،در نظام دانشگاهی و روشنفکری بود .اما این اقدامات
(«منطقهبندی و حاشیهایکردن» و «تأسیس دانشگاه») ،در کنار هم به ظهور فضای متمایز
منجر شدند .فضایی که حول شکاف طبقهبندی شکل گرفته بود و بستر مناسبی برای تولید
نیروهای اجتماعی انقالبی بود.
با برقراری روابط دیالکتیکی میان ابعاد «عمل فضایی»« ،سیاستهای اقتصادی» و «اقتصاد
سیاسی» ،میتوان چرخشهای اقتصادی ،فرهنگی و جابهجاییهای نیروهای اجتماعی داخلی و
خارجی را رصد کرد:
چرخش اقتصادی
بندر مشهدسر  شهر توریستی بابلسر (توریست خارجی)  شهر توریستی بابلسر (توریست
داخلی)
چرخش فرهنگی
مشهدسر (با وجه تسمیهای مذهبی و یادآور مناسک مذهبی)  بابلسر (عاری از هر معنای
مذهبی و یادآور مناسک ساحلی و اهمیت تن)
تغییر نام «بندر مشهدسر» به «شهر بابلسر» ،تنها یک تغییر اسمی نبود ،بلکه تغییری
معنایی ،محتو ایی و فرهنگی بود .تا پیش از این تغییر نام ،هر سیاح و مسافری که به مشهدسر
میآمد ،نخست از وجه تسمیة آن میپرسید ،الجرم به دیدار و زیارت امامزاده میرفت.
مشهدسر نامی بود سرشار از معانی مذهبی« :محل دفن شهید بودن» .واژة «مشهد» ناخودآگاه
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امام رضا(ع) را به ذهن میآورد ،همین تداعی ،باعث شده بود که برخی ،امامزادة مدفون در
مشهدسر را برادر امام رضا(ع) بدانند و این ایده را مطرح کنند که زیارت امام رضا(ع) در مشهد
با زیارت برادرش در مشهدسر ،تکمیل میشود .عالوه بر این ،این نام ،نشان از قدمت علویان در
مازندران داشت؛ زمانی که هنوز پیش از صفویان ،اکثر نقاط ایران ،شیعه نشده بودند ،مشهدسر
جمعیتی علوی را در خود جای داده بود.
در روایتی که مکنزی ،اوّلین کنسول انگلیس در رشت ،در سال 1858م .از سفرش به این
منطقه تهیه کرده آمده است« :مشهدسر یعنی محلی که سر شهید در آنجا مدفون است .امامی
که سرش در آنجاست ،ابراهیم برادر امام رضا(ع) و معروف به «ابوجواب» است» (مکنزی،
 .)85 :1359ملگونف روس در سفر به سواحل جنوبی دریای خزر در سالهای  1858و 1860م.
به امامزاده ابراهیم ابوجواب اشاره میکند .او نیز وی را فرزند امام موسی معرفی میکند
(ملگونف .)114 :1364 ،ناصرالدینشاه در سفرش به مازندران در سال
1۲9۲ق1۲54/.ش1875/.م .از زیارت «امام زاده سلطان سید ابراهیم برادر امام ثامن امام رضا
علیه التحیه و اثنا» در مشهدسر یاد میکند (ناصرالدینشاه ،نسخة الکترونیکی .)131 :رابینو که
بین سالهای 1۲85ش .تا 1۲91ش .کن سول بریتانیا در رشت بوده ،و در این مدت دو بار در
سالهای 1۲88ش .و  1۲89ش .به مازندران سفر کرده است ،مشهدسر را مزار امامزاده ابراهیم
ابوجواب شهید میداند (رابینو.)84 :1365 ،
این نام که تغییر کرد ،تمام معانیای که با این نام تداعی میشدند نیز از این محل رخت
بربستند .اگر مشهدسر رفتن ،زمانی همراه بود با مناسک زیارت امامزاده ،از جایی که این نام
تغییر کرد ،بابلسر رفتن ،همراه شد با مناسک تفریحی و مادی و توجه به ورزش و شنا و بدن.
به مرور امامزاده ـکه دیگر از بافت مرکزی شهر به دور افتاده بودـ ،به چشم مسافران نمیآمد.
اهالی بابلسر البته خود ،به هوای زیارت قبور عزیزانشان که در حیاط امامزاده دفن بودند ،و
زیارت حرم امامزاده ،به آنجا سر میزدند.
بابلسر فقط یک اسم تازه نبود ،بابلسر یک هویت تازه بود .بندر مشهدسر مقدس ،حاال بدل
شده بود به شهر بابلسر که دریا ،پالژ ،مایو  ،آفتاب گرفتن ،کازینو ،دانشگاه ،اردوهای مختلط و...
را به ذهن میآورد.

جابهجایی نیروهای اجتماعی (صحنة روابط خارجی)
تجار روس  سیاستمداران روس  تکنوکراتهای آلمانی
شوروی  نظامیان و تکنوکراتها ،سرمایهداران امریکایی



سربازان

ارتش

سرخ
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جابهجایی نیروهای اجتماعی (نیروهای داخلی)
جدول شمارة  :۹چرخش اقتصاد سیاسی و تغییر در نیروهای اجتماعی داخلی
دورهها
دورة قاجار
دورة رضاشاه
پهلوی

دورة
محمدرضاشاه
پهلوی ،پس از
ملیشدن نفت

وضعیت نیروهای اجتماعی
تفوق با شاهزاده های قاجار ،وابستگان به دربار قاجار ،و روسها
اهمیتیافتن اقتصاددانان ،تکنوکراتها ،نیروهایی که مستبدانه نیروها را برای ساختن،
بسیج میکردند (با سلسله مراتب رضاشاه ،سربلوک ،کدخدا ،پاکار) ،و نهایتاً نیروهایی که
شرایط دشوار کار اجباری را از سر میگذراندند.
گسترش تکنوکراسی و بروکراسی ،اهمیت تفریح برای طبقة متوسط (گسترش پالژها)،
اهمیتیافتن اصناف و انجمنهای شهر (با نیروهایی که هویت اصلیشان مذهبی است)،
اهمیت یافتن توسعة فرهنگی (تغییر کاربری ساختمان مهمانخانة بزرگ و ایجاد دانشگاه
مازندران) ،رشد حضور زنان در پستهای مدیریتی ،رشد بهاییها در سایة زمینداری و
اتصال با مواضع قدرت سیاسی ،شکلگیری و گسترش نیروهای مقاومت شهری در قالب
عملیات زیرزمینی حزب توده ،و اقبال بیش از پیش مردم به مساجد و جلسات قرآن و
حجاب .با قدرتگرفتن مذهبیها در روزهای تودهایشدن قیام سال  57در تهران و سایر
کالنشهرها ،مذهبیها هم به فعالیت سیاسی روی آوردند و برای نشاندادن تفاوتهای
خود با نیروهای متعارف مقاومت در منطقه (یعنی تودهایها) ،و برای نشاندادن هویت
دینی خود ،بهاییها را به عنوان افراد وابسته به دربار ،مورد هدف قرار دادند و به ستیز با
آنها در جامعه پرداختند.

در پایان مرور تاریخ اجتماعی شهر بابلسر ،میتوان به نقطة آغاز بازگشت :با ساختهشدن
«شهر بابلسر» ،با چرخشهای اقتصادی و فرهنگی ،روی داده در شهر بابلسر« ،بندر مشهدسر»
با خیابانهای گل آلود و خاموشش ،با مردمان افسرده و مظلومش ،طرد و فراموش شد .بابلسرِ
گرفتار نسیان ،با انقالب اسالمی سال  ،1357با تمام توان به ویژگی معنوی «مشهدسری»اش
بازگشت و در طول زمان کوتاهی آرایش نیروهای اجتماعی شهر را به نفع ویژگی معنوی
مشهدسر تغییر داد .این بار بابلسر با بخشی از ساکنان ،بناها و خاطراتش (بخشی که یادآور
دوران پهلوی بود) ،طرد و فراموش شد .سرکوب و فراموشیای که بابلسر امروز برجهایش را بر
آن ساخته .برجهایی که در شبهای تعطیالت تابستان ،در خود اتاقهای تکثیر شدة کازینو را
در فضایی آزاردهنده برای ساکنان دائمی بازتولید میکنند.
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